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Ceramah pada Konferensi Fa Amerika Serikat Tengah 

(Li Hongzhi, 26 Juni 1999 di Chicago) 

Salam untuk anda semua! (Tepuk tangan) Sudah satu periode waktu lagi tidak 

bertemu muka dengan anda semua, khususnya di antara kita yang duduk di sini ada 

sebagian adalah praktisi baru, konferensi Fa semacam ini bagi praktisi baru boleh 

dibilang sulit didapatkan, adalah sangat perlu bagi peningkatan mereka, juga sangat 

bermanfaat bagi percepatan kemajuan mereka, oleh sebab itu kita baru mengadakan 

konferensi Fa. Kali ini setelah konferensi Fa di Chicago, jadikanlah Chicago sebagai 

pusat, untuk mengorganisir belajar Fa di daerah bagian tengah, saya rasa ini juga 

sangat perlu. Bersamaan pula saya memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu 

muka sejenak dengan anda semua. Anda semua di dalam proses Xiulian satu periode 

waktu ini ada peningkatan apa saja, ada pemahaman yang bagaimana, saya juga ingin 

mendengarkannya di dalam pengutaraan pengalaman pribadi kalian. Kemarin ada 

wartawan bertanya kepada saya: Dalam seumur hidup anda hal apa yang paling 

menyenangkan, tentu saja saya seumur hidup memang sedang melakukan pekerjaan 

ini, terhadap hal-hal manusia biasa, saya katakan tidak ada apa pun bagi saya yang 

paling menyenangkan, ketika saya mendengar atau menyaksikan para praktisi sedang 

mengutarakan pengalaman pribadi, saat itu hati saya paling terhibur. (Tepuk tangan) 

Setiap tahap peningkatan dari para praktisi, sungguh adalah sangat tidak mudah, telah 

menanggung banyak penderitaan. Di tengah masyarakat yang berkepentingan realistis, 

di tengah hubungan perasaan dari dunia manusia, anda dapat melepaskan hati, dapat 

bersikap tidak seperti manusia biasa dalam menghadapi konflik, ini bukanlah sesuatu 

yang dapat dilakukan dengan mengucapkannya di bibir saja, bila dilakukan secara 

sungguh-sungguh adalah sangat sulit. Di hadapan kepentingan-kepentingan duniawi 

hati ini tidak terusik, di hadapan kesal dan benci masih harus dengan senyum 

menghadapi segalanya, di tengah konflik masih harus mencari penyebab dari diri kita 

sendiri, ini tentu tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Sesungguhnya di dalam 

melewati tahap ujian adalah sangat menderita. 

Oleh sebab itu ketika saya melihat pengalaman pribadi kalian, atau mendengar 

kalian mengutarakan pengalaman pribadi, saya dapat mengetahui seluruh perjalanan 

yang telah kalian lewati. Proses Xiulian dari setiap orang dapat ditulis menjadi sebuah 

buku, di antaranya ada yang kalian ketahui sendiri, ada yang kalian masih belum jelas, 

tidak tahu, masih terdapat sebab-sebab dari unsur lain yang ada di belakangnya. 

Setelah kalian mencapai kesempurnaan, kalian dapat melihat proses Xiulian yang 

dilakukan setiap orang tepat adalah proses menegakkan keagungan De dari diri kalian 

sendiri, saat itu baru dapat menampakkan keagungan dari sebuah kehidupan. (Tepuk 

tangan) Di dalam sejarah ada berapa banyak orang yang dapat berhasil dalam 

kultivasi? Tidak seberapa. Melalui sebagian kisah-kisah orang Xiulian yang beredar 

turun-temurun dalam sejarah atau legenda mitos, anda semua dapat mengetahuinya 

sedikit. Di dunia terdapat begitu banyak orang, mengapa kebanyakan orang tidak 

sanggup berkultivasi, mengapa tidak ada lebih banyak orang yang berhasil dalam 

kultivasi, oleh karena manusia tidak dapat melepaskan hal-hal manusia. Manusia selalu 
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menggunakan prinsip manusia untuk menilai segala sesuatu, termasuk pengenalan 

manusia zaman sekarang di dalam ilmu pengetahuan, keajaiban yang muncul di 

kalangan Xiulian, atau ketakwaan manusia terhadap keyakinannya di dalam agama, 

manusia selalu menilai segalanya ini dengan kriteria manusia, taraf kondisi manusia, 

cara pemikiran manusia dari kebiasaan yang terpelihara pasca kelahiran, dengan 

demikian selamanya juga tidak dapat dinilainya secara jelas. Manusia kian hari kian 

realistis di dalam kepentingan pribadi, manusia sungguh tidak dapat melepaskan hal-

hal manusia, maka di dalam sejarah seyogianya tidak seberapa orang yang dapat 

berhasil dalam kultivasi. Tentu saja saya sekarang telah mengutarakan Fa sejati alam 

semesta ini kepada anda semua, satu sisi dari Fa yang serba mampu juga telah 

diwujudkan, lagi pula dewasa ini betul-betul terdapat banyak orang yang benar-benar 

dapat berkultivasi, juga benar-benar dapat meningkat dalam kultivasi, dari itu baru ada 

begitu banyak pengikut Dafa, baru ada begitu banyak orang yang sedang gigih maju, 

baru terdapat begitu banyak orang yang akan mencapai kesempurnaan di kemudian 

hari. (Tepuk tangan) 

Para wartawan selalu bertanya pada saya, mengapa ada begitu banyak orang 

yang belajar? Dalam pandangan mereka rasanya sungguh tak terbayangkan. Di dunia 

terdapat cukup banyak orang, tidak hanya wartawan, juga menganut konsep pemikiran 

yang ingin mencari penyebab atas hal tersebut, kemudian membaca buku Dafa. Saat 

digenggamnya buku “Zhuan Falun,” dia masih mencari, mengapa terdapat begitu 

banyak orang yang mempelajarinya, apa sesungguhnya yang ada di dalamnya? 

Namun setelah dibolak-balik akhirnya apa pun tak ada yang dilihatnya. (Tertawa) 

Karena sifat hati yang demikian pada dasarnya merupakan rintangan yang sangat 

berat. Tanpa memohon namun memperoleh dengan sendirinya, di tengah masyarakat 

manusia segala hal apa pun dapat diperoleh melalui perjuangan keras, khusus 

menyangkut hal-hal yang melampaui manusia biasa, adalah tidak dapat diperoleh 

dengan upaya keras atau perjuangan sebagaimana anggapan manusia. Justru 

sebaliknya, anda harus melepaskan keterikatan yang ingin mencari sesuatu, baru 

dapat memperoleh prinsip Fa, ini adalah sama sekali berlawanan dengan pemahaman 

manusia. Oleh sebab itu banyak orang selalu menganut pemahaman manusia 

memandang segala sesuatu, selamanya juga tidak dapat dilihat dengan jelas. 

Mengapa kita di sini terdapat begitu banyak orang yang datang belajar? Karena ada 

begitu banyak orang telah melihat prinsip Fa alam semesta, begitu sederhana 

sebabnya. Jika demikian mengapa ada begitu banyak orang tidak dapat melihat prinsip 

Fa alam semesta, itu adalah masalah tingkat kesadaran dari masing-masing orang. 

Ada orang yang memang menggunakan konsep manusia, keterikatan manusia untuk 

menilai semua ini. Namun ada pula orang yang tidak menganut konsep apa pun, 

dengan demikian dia dapat melihat keberadaan Fa, dia dapat melihat hakiki dari Fa. 

(Tepuk tangan) Bahkan ada sebagian orang bagaimanapun dia juga tidak dapat 

melepaskan pemikiran yang terpupuk pasca kelahiran, dia menggunakan cara 

pemikiran semacam itu yang membawa konsep dalam memandang segala hal, untuk 

memandang Dafa. Begitu melihat sesuatu apa pun, lalu menggunakan konsep yang 

terbentuk di tengah manusia biasa untuk menilainya, sedangkan konsep dirinya sendiri 

itu betulkah? Atau salahkah? Apakah merupakan prinsip sejati? Dia sendiri malah tidak 
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memikirkannya dengan sungguh-sungguh, ini juga merupakan satu penyebab yang 

mengakibatkan banyak orang tidak dapat memperoleh Fa. Melalui Xiulian dalam satu 

periode waktu ini, ada banyak praktisi betul-betul meningkat dengan sangat besar, 

terutama praktisi lama, semuanya dapat mengenal Fa di tengah basis Fa, benar-benar 

telah mewujudkan taraf kondisi dan penampilan dari seorang Xiulian yang berbeda 

dengan manusia biasa, sungguh luar biasa. 

Di dalam Xiulian ada praktisi yang mengatakan sekali lagi kepada saya, mengapa 

setelah Xiulian begitu lama masih terdapat banyak pikiran buruk manusia biasa yang 

sering terefleksi  ke luar, bahkan ada pikiran yang terefleksi dengan sangat buruk. 

Perihal ini saya sudah banyak kali mengatakan kepada anda semua, bahwa orang 

Xiulian ingin benar-benar menyingkirkan keterikatan hati manusia adalah sangat sulit. 

Namun tidak berarti bila di dalam Xiulian masih terdapat keterikatan hati maka 

kultivasinya tidak baik, kalian merasa diri sendiri terdapat keterikatan hati, itu sendiri 

merupakan perwujudan setelah peningkatan. Sesungguhnya keterikatan yang 

ditampilkan oleh orang Xiulian sudah merupakan perwujudan yang telah berkurang. 

Kadang-kadang pikiran yang terefleksi  ke luar sangat buruk, karena dia memang 

begitu buruk, itu adalah terbentuk di tengah manusia biasa saat dulu sebelum Xiulian. 

Manusia biasa memang demikian, maka di tengah manusia biasa juga tidak merasa 

bahwa dia adalah buruk. Seiring dengan peningkatan secara terus-menerus di dalam 

Xiulian, dia akan semakin berkurang. Walaupun dia semakin berkurang, namun 

sebelum tersingkirkan seluruhnya, dalam perwujudannya dia masih begitu buruk, oleh 

sebab itu ada praktisi setelah berkultivasi beberapa tahun, menemukan dirinya masih 

terdapat keterikatan hati yang begitu buruk, sebabnya adalah demikian. 

Selain itu, orang Xiulian di masa lampau belum benar-benar menyingkirkan 

keterikatan hatinya, mereka cuma menekan atau mengekang sifat-sifat hati yang tidak 

baik dan pikiran yang tidak baik. Hanya pengikut Xiulian Dafa yang sungguh-sungguh 

sedang menyingkirkan secara tuntas segala keterikatan, karena hanya Dafa-lah baru 

mampu mewujudkan hal tersebut. 

Berhubung keterikatan hati dan pikiran buruk dari orang Xiulian sedang berkurang 

secara tiada hentinya, maka perwujudan dari keterikatan hati dan pikiran buruk juga 

kian lama kian melemah, dengan demikian penampilan orang Xiulian dan manusia 

biasa perbedaannya kian lama kian membesar. Sebagai orang Xiulian, Xinxing-nya 

seberapa tinggi, “Gong”-nya juga sedemikian tinggi. Karena anda adalah seorang yang 

Xiulian, di dalam Xiulian anda, keterikatan hati dan pikiran buruk telah berkurang, 

perihal memandang masalah sudah berbeda dengan manusia biasa, taraf kondisi 

pikiran anda telah meningkat, dengan demikian “Gong” anda juga turut meningkat, jika 

taraf kondisi pikiran tidak dapat meningkat maka “Gong” ini juga tidak dapat meningkat. 

Bukanlah seperti anggapan manusia bahwa “Gong”-nya sudah tinggi, dan memiliki 

kuasa supernormal, karena takut setelah memperoleh Tao akan melakukan hal-hal 

buruk, maka baru ditekankan untuk mengutamakan “De.” Jika demikian seakan-akan 

tanpa mengutamakan “De” bagi orang Xiulian itu sendiri juga tidak apa-apa. Bukan 

demikian duduk persoalannya! Bila anda tidak mengutamakan “De” sama sekali tidak 

akan meningkat dalam kultivasi. Saya juga telah membicarakan perihal materi dan 
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spirit adalah sama sejenis. Segenap materi dalam alam semesta adalah diciptakan 

oleh prinsip hukum alam semesta Sejati, Baik, Sabar. Segala materi, segala unsur 

kehidupan juga adalah terbentuk oleh karakteristik Sejati, Baik, Sabar, jika anda tidak 

menyesuaikan diri dengannya anda niscaya tidak akan dapat meningkat. Spirit dan 

materi sama adalah sejenis. Hari ini saya tidak ingin bicara terlalu banyak, karena 

konferensi Fa hanya satu hari, banyak orang ingin angkat bicara. Dengan demikian kita 

masih menuruti kebiasaan rutin, di pagi hari anda sekalian angkat bicara, yang belum 

sempat bicara sore hari lanjutkan angkat bicara. Waktu yang tersisa, akan saya 

gunakan bagi anda semua untuk menjawab pertanyaan kalian di dalam Xiulian, lalu 

anda sekalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan, saya sekarang bicara cukup 

sekian saja. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Banyak orang sama seperti saya, tidak tahu di saat kita berlatih Gong, selain 

perangkat latihan kedua dan kelima, apakah boleh dilakukan beberapa kali sesuai 

kesanggupan masing-masing, bolehkah dilakukan sembilan kali? 

Shifu: Saya kira tidak jadi masalah, dalam keadaan spesifik bila kalian ada waktu 

maka lakukanlah lebih banyak, bila tidak punya waktu maka anda boleh lakukan lebih 

sedikit. Tetapi pada umumnya anda sekalian haruslah berlatih dengan mengikuti 

jumlah putaran yang diminta dari latihan Gong yang ada sekarang ini, dengan demikian 

secara dasar sudah dapat menjamin anda untuk Xiulian, terutama di saat berlatih Gong 

secara massal haruslah seragam. Tentu saja dalam kaitannya Xiulian, jika anda punya 

waktu dapat berlatih lebih banyak lagi niscaya lebih baik. Saya utamanya 

mempertimbangkan bentuk Xiulian Dafa sekarang ini adalah Xiulian di tengah 

masyarakat manusia biasa, Xiulian kalian harus dipadukan dengan bentuk masyarakat 

manusia biasa semacam ini, oleh sebab itu tuntutan latihan Gong yang terlalu banyak 

akan memengaruhi pekerjaan, memengaruhi pelajaran, dengan demikian hubungan di 

antara keduanya tidak dapat diposisikan dengan baik. Agar Xiulian anda dapat 

mencapai tujuan, saya sudah sepenuhnya mempertimbangkan hal ini, dengan berlatih 

mengikuti jumlah putaran yang diminta seyogianya dapat mencapai tujuan. Namun 

seandainya jumlah putaran yang anda latih menjadi banyak, juga tidak ada masalah, 

karena sudah saya katakan, di saat benar-benar dilanda kesibukan, latihan anda telah 

berkurang, selanjutnya bila ada kesempatan berlatihlah lebih banyak untuk 

mencukupinya, itu juga boleh. Dalam hal berlatih Gong boleh diatur sesuai waktu diri 

sendiri, tetapi dalam hal peningkatan Xinxing dan belajar Fa jangan sekali-kali asal-

asalan, sekalipun tidak ada waktu juga harus berusaha meluangkan waktu untuk 

membaca buku, mengenai hal ini harus benar-benar diperhatikan. 

Pengikut: Dengan kata lain, bagi 5 perangkat metode Gong, setiap perangkat yang 

berbeda harus masing-masing dilakukan berapa kali? 

Shifu: Mengenai hal ini cukup dengan mengikuti permintaan saya yang ada di dalam 

buku, jika anda ada waktu boleh berlatih lebih banyak. Berlatih menurut waktu dalam 

kaset sudah cukup, itu sudah memenuhi permintaan. 



5 

 

Pengikut: Anda pada ceramah Fa di Kanada mengatakan, kasih sayang ibu terhadap 

anak jangan dijadikan keterikatan bagi orang Xiulian, terima kasih kepada anda, saya 

adalah ibu yang anda maksud, saya telah membeli buku "Falun Gong" untuk diberikan 

kepada anak saya. 

Shifu: Seorang ibu tentu sayang kepada anak, kasih sayang ibu adalah sesuatu yang 

tidak boleh kekurangan dalam dunia manusia. Namun, sebagai seorang praktisi 

Xiulian, kita harus menjadikan kasih sayang ini lebih mulia, lebih meluas, agar lebih 

banyak orang merasakan belas kasih, agar semua anak kecil dapat merasakan belas 

kasih pengikut Dafa, agar hati kita ini diperbesar hingga menaruh belas kasih terhadap 

semua orang, itu lebih baik. Bersamaan itu anda sekalian di dalam Xiulian juga harus 

memerhatikan satu masalah, pengikut Dafa menjalani Xiulian di tengah manusia biasa 

harus menangani secara baik hubungan dengan keluarga dan teman-teman dekat. 

Harus bajik, harus belas kasih, tidak boleh bersikap dingin secara dibuat-buat terhadap 

siapa pun, itu tidak benar. Orang Xiulian apabila benar-benar dapat mencapai 

pelepasan keterikatan terhadap Qing, itu sama sekali berbeda dengan kalian 

memaksakan diri sendiri untuk melakukannya. Oleh sebab itu peningkatan merupakan 

sebuah kondisi berbeda yang terefleksi di dalam proses kemajuan yang berangsur-

angsur. Maka di dalam proses Xiulian, anda boleh menyayangi putra-putri anda, 

menyayangi orang tua, ini tidak ada salahnya. Bagi seorang praktisi Xiulian juga tidak 

salah. Kuncinya ialah jangan terlalu berketerikatan, karena orang Xiulian memang takut 

jadi terikat, seutas tali apa pun yang merambat anda, akan membuat anda tidak dapat 

pergi. 

Pengikut: Bumi yang indah ini sedang dirusak secara serius oleh kekerasan umat 

manusia dan pencemaran industri. Berapa lama bumi yang lemah dan peka ini dapat 

bertahan? 

Shifu: Dewasa ini saya sebaiknya tidak membicarakan hal ini, sekalipun saya 

mengutarakan keadaan yang sesungguhnya, manusia seketika juga tidak akan 

percaya. Mengenai kita sebagai orang Xiulian terhadap masalah bumi dapat bertahan 

seberapa lama, semua ini tidak usah dipedulikan. Karena seberapa lama ia dapat 

bertahan tidak ada hubungannya dengan Xiulian pribadi anda, karena anda ingin 

melampaui manusia biasa, anda akan sepenuhnya mencapai suatu kondisi yang 

melampaui manusia biasa. Di tengah balik ke asal kembali ke jati diri, di tengah Xiulian 

anda, anda sudah berangsur-angsur terlepas dari kondisi manusia biasa, bencana 

alam maupun malapetaka manusia apa pun sudah tidak berkaitan dengan anda, maka 

sebaiknya tidak usah dipedulikan. 

Pengikut: Sebagai praktisi Xiulian Falun Dafa, belas kasih saya apakah juga harus 

dijulurkan ke bumi dan berbagai makhluk? 

Shifu: Belas kasih orang Xiulian bermakna luas, kita boleh berbelas kasih kepada 

semua makhluk hidup, karena semua makhluk hidup berada dalam penderitaan. Akan 

tetapi, kita mutlak tidak dapat memperlakukan hewan sederajat dengan manusia. Apa 

sebabnya, saya beri tahu kalian satu keadaan yang sesungguhnya, kemakmuran di 
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atas bumi adalah diciptakan demi umat manusia. Segala makhluk, termasuk tumbuhan 

dan hewan semuanya eksis demi manusia, maka mutlak tidak dapat menyamakan 

mereka dengan manusia. Belas kasih dan perlindungan terhadap makhluk lainnya 

mutlak tidak boleh melampaui perlindungan terhadap manusia. Anda boleh 

memandang semua makhluk hidup menderita, boleh berbelas kasih kepada mereka, 

tetapi mutlak tidak dapat memperlakukannya sama derajat. 

Pengikut: Apakah bumi dapat melindungi diri dengan jalan bencana alam seperti 

wabah penyakit, letusan gunung berapi dan lainnya? 

Shifu: Segala sesuatu di atas bumi bukanlah eksis secara kebetulan, segala hal yang 

terjadi di atas bumi bukan secara kebetulan, semua itu ada sebabnya. Tetapi bukan 

seperti yang anda pahami demikian jadinya, melainkan Dewa yang sedang melindungi 

prinsip hukum dan kehidupan pada satu tingkat tersebut. Bencana alam dan penyakit 

diakibatkan oleh sebab-sebab buatan manusia, yaitu diakibatkan oleh karma manusia 

yang telah membesar. Manusia di saat hatinya berubah menjadi sangat buruk, maka 

tanah akan menjadi tandus, air akan berkurang, bencana alam akan banyak terjadi, 

letusan gunung berapi dan gempa bumi, apa saja bisa terjadi. Karena semua ini adalah 

diciptakan demi manusia, manusia baik segalanya juga jadi baik, manusia sudah tidak 

baik segalanya juga tidak baik. 

Pengikut: Umat manusia bagaimana supaya dapat menjadi penghuni yang lebih baik 

di atas bumi? 

Shifu: Tingkatkan moralitas, jika umat manusia dapat meningkatkan moralitasnya 

mencapai keadaan yang paling baik dari mereka, saya kira pasti akan mengurangi 

bencana alam dan berbagai penyakit yang mengancam manusia, termasuk 

peperangan. Jika moralitas umat manusia tidak dapat ditingkatkan, segala apa pun 

mungkin bisa terjadi, sesungguhnya segala sesuatu menjadi tidak beres justru 

dikarenakan hati manusia sudah tidak benar. Saya tadi mengatakan sepatah kata 

kepada kalian, bahwa bumi ini adalah diciptakan demi manusia, terbentuk demi 

manusia, maka bila manusia sudah tidak benar, secara proporsional segalanya juga 

jadi tidak benar. 

Pengikut: Saya sudah banyak kali melihat atau mendengar kejadian ajaib yang terjadi 

pada orang lain atau diri sendiri, saya tahu hal tersebut dulu juga pernah terjadi, namun 

saya tidak dapat mengingat kembali akan detailnya, tetapi saya 100% jelas bahwa dulu 

saya pernah melihat atau mendengar apa yang saya lihat atau dengar, namun tidak 

dapat diingat, terus hingga ia terjadi lagi. Mengapa begini? 

Shifu: Ini adalah semacam kemampuan kontak perasaan, telah merasakan secara 

kontak pada sejumlah hal-hal masa lampau atau masa mendatang. Struktur alam 

semesta ini memang terdapat eksistensi waktu yang berbeda dan ruang dimensi yang 

berbeda. Hal ini sudah kita bicarakan dalam "Falun Gong" dan "Zhuan Falun". Selain 

itu segala sesuatu dari ruang dimensi kita ini adalah terbentuk oleh molekul, seperti 

udara, besi, termasuk mikrofon ini, termasuk tubuh manusia, mata manusia, maka yang 

terlihat oleh manusia adalah dunia yang terbentuk oleh molekul. Sedangkan molekul 
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bukanlah satu-satunya partikel dalam alam semesta, ia terbentuk oleh partikel yang 

lebih mikroskopis. Molekul dapat membentuk sebuah lingkungan hidup manusia seperti 

yang terlihat oleh kita sekarang ini. Lalu dunia yang terbentuk oleh partikel yang lebih 

kecil dibandingkan dengan partikel molekul yang dapat terlihat oleh manusia, mata 

manusia sudah tidak dapat melihatnya. Maka manusia harus mempunyai mata 

semacam itu, yang juga terbentuk oleh partikel yang begitu mikroskopis, baru dapat 

melihat tingkatan tersebut. Orang yang Xiulian mampu melihat karena di tengah Xiulian 

telah terbuka mata yang lebih mikroskopis, sesungguhnya partikel mikroskopis juga 

terbentuk oleh partikel yang lebih mikroskopis. Dengan demikian pada setiap tingkat 

partikel selalu ada bentuk dari eksistensi mata. Orang Xiulian justru supaya mata 

tersebut dapat mengembangkan fungsinya, dapat berperan sebagai penghubung 

dengan sisi manusia yang di sini, dengan demikian anda telah dapat melihatnya, ini 

adalah penjelasan tentang Tian Mu1 dari satu sudut pandang yang lain. 

Pengikut: Saya telah angkat bicara pada konferensi Fa di Toronto, banyak orang 

meminta naskah pembicaraan kepada saya. Mereka bilang ini bermanfaat bagi 

penyebaran Fa kepada orang Barat, jadi bolehkah saya menyebarkan naskah 

pembicaraan saya itu? 

Shifu: Jika praktisi kita menggunakannya untuk penyebaran Fa dengan suatu tujuan, 

itu boleh saja, sudah diberikan yah berikanlah. Tetapi setelah dipergunakan jangan 

dijadikan bahan belajar atau disebarkan di antara kalian untuk dibaca, jangan 

memengaruhi Fa, jangan mengorganisir untuk disebarkan. Dalam keadaan khusus 

untuk keperluan saat penyebaran Fa, sudah diberikan yah berikanlah, itu sudah 

termasuk hal kategori lain. 

Pengikut: Kami terus-menerus menerima salam hangat kepada Guru Li yang 

diantarkan dari banyak daerah, karena lembaran salam terlalu banyak, kami secara 

khusus menyusunnya sebagai berikut: pertanyaan yang datang dari daratan Tiongkok. 

Meliputi daerah-daerah: kota Huludao di propinsi Liaoning, Weihai, Shen Yang, 

Guangzhou, Kunming, Zhengzhou, Chongqing, Ningbo, Pan-Jing, Baoding, Shi-Yan, 

Nan-Jing, Harbin, Tian-Jin, Ying-Kou di propinsi Liao-Ning, Ping-Ding-Shan, Zhong-

Shan di propinsi Guangdong, Qinhuangdao, Shijiazhuang, Beijing, Yantai, Xiangtan, 

mereka semua sangat merindukan Shifu, dan juga memohon Shifu legakan hati, 

biarpun mengalami gangguan dan cobaan yang betapa besar juga tidak dapat 

menggoyahkan tekad dan keyakinan mereka yang teguh berkultivasi Dafa, mereka 

menyerahkan kepada Shifu sebuah lembaran jawaban yang memenuhi syarat. (Tepuk 

tangan) Para pengikut dari Amerika Serikat wilayah Washington, negara bagian 

Michigan, Houston, Florida, Woodland, negara bagian California, Chicago, Singapura, 

Kanada, Toronto, Indonesia, semua menyampaikan penghormatan tertinggi kepada 

Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan) 

                                                 
1
 Tian Mu -- Mata ketiga. 
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Pengikut: Mereka semua menyatakan teguh berkultivasi Dafa dan gigih maju dengan 

gagah perkasa, terus hingga mencapai kesempurnaan. 

Shifu: Penampilan para praktisi sangat baik sekali. Dapat memahami Dafa secara 

demikian, sesungguhnya karena pemahaman yang mendalam terhadap Dafa di dalam 

Xiulian mereka serta pengenalan yang mendalam terhadap Xiulian itu sendiri, dengan 

demikian baru dapat mewujudkannya. 

Pengikut: Mohon tanya Shifu, ketika Yesus akan dipaku di atas salib, apakah 

pengikutnya semua tidak memedulikan? Mohon Shifu sampaikan kepada orang-orang 

di dunia dan juga ke atas langit, kita pengikut Dafa mutlak tidak akan mengizinkan hal 

seperti ini terjadi. 

Shifu: (Tepuk tangan meriah) Terima kasih kepada anda sekalian! Orang Xiulian tidak 

tergerak oleh pikiran manusia biasa, kalian adalah praktisi Xiulian. Saya berterima 

kasih kepada anda sekalian atas ketulusan hati terhadap Dafa, terhadap Shifu, saya 

memaklumi semua itu. 

Pengikut: Di saat pengikut Dafa sedang mengalami penghapusan karma pada tubuh, 

semakin merasa tidak nyaman, semakin diri saya merasa pedih terhadap Shifu, tidak 

tahu seberapa banyak lagi yang telah ditanggung oleh Shifu? 

Shifu: Jangan terlalu banyak memikirkan Shifu, jangan memikirkan hal-hal tersebut. 

Pengikut: Demi seorang pasien penderita penyakit stroke, anda telah dicekoki 

semangkuk racun. Jika demikian anda harus menanggung seberapa banyak demi 

seorang pasien penyakit kanker? Seorang yang dijatuhkan hukuman mati? Dan 

pengikut Dafa yang berjumlah di atas 100 juta? 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, karena kalian yang hadir di sini semua adalah 

orang Xiulian, dapat merasakan sejumlah keadaan yang Shifu hadapi. Sesungguhnya 

persoalan saya tidak dapat dikatakan dengan sembarangan, dan juga saya merasa 

makin lama semakin tidak dapat diucapkan di tengah masyarakat manusia biasa, 

manusia makin lama semakin tidak dapat menerima, manusia juga dibuat menjadi 

bingung. Kelak kalian semua akan tahu, asalkan anda mencapai kesempurnaan, saat 

itu anda akan menemukan keagungan diri anda sendiri serta Shifu anda juga telah 

berbuat semestinya terhadap anda. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya memahami situasi Dafa di dalam negeri Tiongkok, bagi setiap pengikut 

Xiulian dalam negeri sungguh merupakan satu kali ujian besar untuk menerobos 

menuju kesempurnaan, tetapi para pengikut di luar negeri masih menjalani Xiulian 

dengan lega di bawah keadaan yang tanpa tekanan, bagaimana kami dapat mencapai 

kesempurnaan? 

Shifu: Tidak boleh memandang masalah secara demikian, pengikut Dafa adalah 

sebuah kesatuan, di luar negeri ada keadaan luar negeri. Coba anda semua pikirkan, 

ada sebagian praktisi kita bahkan makan-pun menjadi masalah, namun dia masih 

teguh berkultivasi Dafa, tak mampu makan selayaknya juga tidak bakal 
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melepaskannya. Setiap praktisi yang datang dari Tiongkok ke Amerika Serikat ada 

berapa banyak yang mempertahankan hidup dengan bekerja di restoran, bahkan 

melakukan pekerjaan yang sangat rendah. Ada kalanya cobaan yang dihadapi sangat 

besar, bahkan memengaruhi prospek dan masa depan anda, namun hati tak tergoyah, 

itu kiranya sudah cukup. Tidak berarti setiap orang harus mengalami hal yang sama. 

Sesungguhnya saya berpikir, cobaan penderitaan yang besar ini, tidak secara 

keseluruhan khusus ditujukan kepada praktisi sendiri, ia khusus ditujukan kepada 

segenap Dafa. Di hadapan kesulitan seperti ini dapat melangkah dengan lurus, ini 

adalah amat penting. Kemuliaan Fa dapat memanifestasikan keagungan praktisi 

Xiulian, karena manifestasi Dafa yang kokoh tak terhancurkan bagaikan berlian pada 

satu tingkat di atas dunia, maka setiap anggota di dalam Dafa berperan amat penting. 

Dalam banyak kali cobaan penderitaan, saya lihat anda sekalian sudah melangkah 

melewatinya, Dafa telah mengalami ujian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Ada sebagian pengikut pulang ke Tiongkok merefleksikan keadaan 

sebenarnya. 

Shifu: Kita secara individu jangan melakukan hal ini. Sesungguhnya saya pikir, 

pemerintah Tiongkok sudah sangat jelas dengan keadaan kita, mereka tahu betul 

bahwa orang-orang tersebut adalah orang baik. Perihal kelak bagaimana mereka 

memperlakukan kita, saya dan anda sekalian juga sedang mengamati, demikianlah 

kiranya. 

Pengikut: Pengikut yang melakukan pekerjaan Dafa, ada yang sibuk sekali, waktu 

untuk belajar Fa dan berlatih Gong hanya sedikit, juga sulit untuk menenangkan hati, 

bagaimana seharusnya menghadapi keadaan yang demikian? 

Shifu: Biarpun bagaimana sibuknya, sekalipun yang dilakukan adalah pekerjaan Dafa, 

juga harus meletakkan belajar Fa pada peringkat pertama, hanya boleh demikian. Bagi 

para praktisi, setiap orang mempunyai pekerjaan masing-masing, ada urusan keluarga, 

ada urusan dalam masyarakat, masih harus belajar Fa dan berlatih Gong, memang 

sangat sulit. Kesulitan tersebut mungkin merupakan penegakan keagungan De dalam 

perjalanan menuju sang sadar. Di samping itu saya bicarakan sebuah masalah, hampir 

setiap pengikut Dafa di saat awal memperoleh Fa memang tidak mudah. Bukan berarti 

ada orang menghalang di depan pintu dan mengawasi, tidak memperkenankan anda 

masuk. Umumnya termanifestasi pada ujian Xinxing, untuk melihat bagaimana hati 

anda bereaksi, dalam hal dapat atau tidak memperoleh Fa, lihat bagaimana hati anda 

bereaksi dan bersikap. Ada orang memang dapat melangkah melewati. Dahulu banyak 

praktisi juga tahu, ketika saya mengadakan kelas ceramah di Tiongkok, asalkan saya di 

suatu tempat begitu membuka kelas, dijamin pada tempat yang berjarak dengan saya 

tidak sampai 100 meter, masih ada seorang master qigong palsu juga membuka kelas. 

Kejahatan tidak menghendaki orang-orang memperoleh Fa yang lurus, katanya untuk 

apa yang disebut menguji seseorang lihat anda masuk pintu yang mana, umumnya 

adalah begini. Dulu di saat Sakyamuni mengajarkan Dharma, anda sekalian tahu ketika 

itu ada banyak aliran sesat dan menyimpang yang berperan merusak, di tengah 

perusakan tersebut juga hanya bisa melihat anda mau ikut aliran yang mana, hanya 
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bisa diri sendiri yang memilihnya. Di saat Lao Zi mengajarkan Fa, telah muncul 

berbagai doktrin dari aneka aliran Konghucu, saat itu hanya bisa melihat anda masuk 

aliran yang mana. Pada setiap masa apa pun asalkan ada diajarkan Fa yang lurus, 

dijamin selalu seperti begini. Terhadap Xiulian semata-mata, memang boleh diatur 

sedemikian rupa, tetapi terhadap pelurusan Fa di hari ini, pengaturan yang demikian 

niscaya sedang merusak pelurusan Fa, maka tidak dapat diakui, secara tuntas 

ditolaknya. 

Pengikut: Banyak surat terbuka yang ditulis oleh pengikut dalam negeri Tiongkok, 

saya kira harus dimuat dalam surat kabar bahasa mandarin di negara Barat, namun 

ada praktisi mengatakan isinya terlalu tinggi, sifat politiknya terlalu dominan, 

bagaimana memandang hal ini? 

Shifu: Hal-hal tersebut biarlah ditangani oleh penanggung jawab berbagai daerah 

masing-masing, jangan terlibat dalam politik. Orang lain memperlakukan kita begini, 

tetapi kita tidak boleh sama memperlakukannya terhadap orang lain. Dalam keadaan 

apa pun, juga tidak terlibat dalam politik. 

Pengikut: Dilihat dari susunan struktur partikel mikroskopis hingga partikel 

makroskopis, molekul tubuh manusia bukanlah yang terkecil, juga bukan yang terbesar, 

bagaimana memahami prinsip hukum tentang masyarakat manusia merupakan 

manifestasi Fa pada satu tingkat terendah? 

Shifu: Ini sangat sederhana, pusat dari alam semesta ini pasti bukan yang terbesar, 

jika yang terbesar maka dia akan menjadi batok alam semesta. Maka pusat alam 

semesta tepat adalah partikel menengah dari partikel-partikel besar dan kecil, yaitu dari 

partikel yang paling mikroskopis hingga satu tingkat partikel terbesar dari seluruh batok 

alam semesta, maka ia merupakan pertengahan dari segenap partikel, dengan 

demikian baru memungkinkan ia sebagai posisi pusat dari alam semesta ini. Tubuh 

manusia juga adalah terkomposisi oleh partikel dari tingkat tersebut. 

Pengikut: Ada pengikut menghabiskan waktu untuk mendiskusikan pandangan 

masing-masing melalui internet bersama sejumlah umat Buddha awam, serta 

menjawab pertanyaan yang mereka ajukan, berharap agar mereka dapat memperoleh 

Fa melalui upaya tersebut, perbuatan demikian apakah membawa efek? 

Shifu: Hal ini saya pikir tidak begitu menjadi masalah, tetapi kita harus benar-benar 

menguasai diri jangan berdebat dengan orang lain. Buddha menyelamatkan orang 

yang punya jodoh, dia tidak ingin mendapatkan apa boleh buat. Kalian hanya dapat 

memberi tahu mereka prinsip hukumnya, paling-paling juga menasihati secara baik-

baik, jangan berdebat dengan mereka, termasuk apabila mereka mencaci maki, para 

praktisi juga jangan seperti mereka, dia adalah manusia. Sekalipun bhiksu bila tidak 

memperoleh Fa yang lurus juga adalah manusia biasa. 

Pengikut: Berharap umat Buddha awam dapat memperoleh Fa, waktu para pengikut 

untuk membaca buku dan berlatih Gong jadi berkurang karenanya, apakah ini 

merupakan gangguan dari iblis atau karma? 
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Shifu: Ada kemungkinan itu adalah perolehan yang tak dapat menutupi kerugian. 

Menginginkan seseorang mendapatkan Fa adalah hal yang baik. Jika kalian sudah 

selesai berlatih Gong, setelah membaca buku saat istirahat melihat-lihat sejenak pada 

internet, itu tidak apa-apa. Jika semata-mata karena hal-hal tersebut sehingga 

memengaruhi Xiulian kalian, itu adalah perolehan yang tak dapat menutupi kerugian, 

janganlah melakukan secara demikian. 

Pengikut: Aliran Tao menitikberatkan pada kultivasi “Sejati”, aliran Buddha 

menitikberatkan pada kultivasi “baik”, adakah suatu aliran yang menitikberatkan pada 

kultivasi “Sabar”? 

Shifu: Menanggung penderitaan dapat memerankan semacam fungsi penghapusan 

karma. Tetapi dengan menanggung sangat banyak penderitaan juga belum tentu dapat 

menghapusnya seberapa banyak, karena orang yang sekadar menghapus karma 

namun tidak Xiulian sulit baginya untuk menghapus banyak karma, tidak seberapa 

banyak yang dapat ditanggungnya. Dahulu di zaman Sakyamuni justru ada yang 

secara khusus menjalani kultivasi berat, secara khusus menanggung penderitaan. 

Orang semacam ini selalu ada, dia membiarkan dirinya kedinginan di tengah cuaca 

yang penuh salju, memecut diri sendiri dengan cambuk, melukai diri sendiri dengan 

pisau, Xiulian semacam ini sejak dulu dipandang sebagai jalan kecil atau menempuh 

jalan yang tidak lurus, jalan besar yang tidak memperoleh Fa lurus saya lihat akhirnya 

juga tidak berhasil memperoleh buah sejati, maka dia juga sulit berkultivasi keluar dari 

Triloka. Lagi pula mudah menjadi sebuah keterikatan lain, yaitu melakukan 

penghapusan karma demi menghapus karma. 

Pengikut: Pengikut yakin teguh pada Dafa, istri saya yang adalah seorang manusia 

biasa bersikeras ingin menggugurkan kandungan, pengikut sangat canggung 

dibuatnya. 

Shifu: Sekarang hal yang rumit seperti ini juga sungguh banyak. Anda hanya dapat 

menasihatinya jangan berbuat demikian, karena menggugurkan kandungan bagi 

manusia adalah perbuatan dosa. Anda semua tahu benda apa pun di saat ia begitu 

dihasilkan ia sudah memiliki jiwa, termasuk mesin dan barang produk yang dihasilkan 

oleh pabrik. Asalkan suatu benda berhasil diproduksi, begitu barang produknya muncul, 

dalam ruang dimensi lain ia sudah diisi dengan sebuah kehidupan, oleh sebab itu 

benda apa pun juga adalah hidup. Janin dalam kandungan dikatakan secara tegas itu 

adalah manusia, bila digugurkan berarti membunuh makhluk hidup, membunuh 

manusia, jangan dilihat ia belum lahir, menggugurkan kandungan adalah membunuh 

orang. Manusia beranggapan ada di dalam perut belum dilahirkan, anda gugurkan tidak 

apa-apa, itu adalah pandangan manusia zaman sekarang yang konsepnya telah 

menyimpang. Dewa dan segala kehidupan tingkat tinggi yang melampaui manusia 

biasa tidak memandang secara demikian. Anda semua tahu ketika sebuah kehidupan 

ingin reinkarnasi maka harus menitis dalam rahim, setelah menitis dalam rahim jiwanya 

sudah masuk dalam lingkaran reinkarnasi kehidupan di dunia. Maka Dewa seyogianya 

telah mengatur masa depannya, tetapi dia bahkan belum sempat dilahirkan sudah 

dibunuh, pada saat itu coba anda semua pikirkan, dia pergi ke mana? Dia sangat 
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mungkin harus menunggu beberapa puluh tahun kemudian sampai akhir usianya 

sebagaimana yang telah diatur, seperti manusia harus hidup sampai 70, 80 tahun 

kemudian baru meninggal, dengan demikian baru dapat kembali memasuki reinkarnasi 

yang kedua kali. Saat itu baru ada Dewa yang mengurusinya, selagi begitu kecil bukan 

saja telah dibunuh, malah telah meletakkannya pada suatu kondisi yang amat 

menderita, namun dia itu benar-benar adalah kehidupan yang kecil di bawah umur, 

sungguh amat kasihan! Betulkah demikian? 

Pengikut: Pada "Zhuan Falun" halaman 117 (versi mandarin) dikatakan: “Ini adalah 

pengajaran Fa ortodoks terakhir yang kami lakukan pada masa akhir Dharma”. Mohon 

tanya Shifu, apakah boleh dipahami bahwa pada sejarah yang akan datang, tidak akan 

diajarkan lagi Fa yang demikian besar? 

Shifu: Bicara sampai di sini saya ingin jelaskan sejenak apa yang dimaksud masa 

akhir Dharma, saya beri tahu anda sekalian masa akhir Dharma itu apa artinya. Ada 

sejumlah manusia biasa dan wartawan dalam masyarakat, mereka tidak mengerti 

namun pura-pura mengerti, begitu mendengar pembicaraan tentang masa akhir 

Dharma, dia langsung mengatakan tidak baik, Falun Gong ini sedang membicarakan 

hari kiamat dunia. Dia sama sekali tidak mengerti bagaimana duduk persoalannya. 

Perkataan masa akhir Dharma ini adalah diucapkan oleh Buddha Sakyamuni. Apa 

artinya? Sakyamuni mengatakan: selama 500 tahun semasa saya masih ada di dunia 

dan setelah saya wafat, orang-orang boleh Xiulian dengan mengikuti Fa yang saya 

ajarkan, dapat terselamatkan; setelah 500 tahun, yaitu Fa yang saya ajarkan telah 

memasuki masa akhir Dharma, akhir Dharma berarti Fa itu sudah sampai paling akhir, 

sudah sampai saatnya dimana Fa itu sudah tidak ampuh lagi, beginilah artinya. Yaitu 

tidak dapat lagi mengandalkannya untuk menyelamatkan manusia, disebut akhir 

Dharma, bagaimana akhir Dharma dapat menyelamatkan manusia? Demikian yang ia 

katakan masa akhir dari Dharma ini, beginilah artinya, sama sekali tidak ada sangkut 

paut dengan suatu bencana apa dari alam semesta. Lagi pula sekarang adalah masa 

akhir dari masa akhir Dharma, Sakyamuni sudah wafat 2.500 tahun lebih, sudah 

melampaui empat kali lipat, bahkan akhir Dharma dari akhir Dharma juga telah tiada. 

Tetapi bagaimanapun manusia selalu punya rasa hormat dan keyakinan terhadap 

Buddha, masih mempertahankan bentuk-bentuk agama Buddha. Namun sulit untuk 

sukses berkultivasi. Mungkin di masa mendatang tak akan ada lagi peristiwa 

pengajaran Dafa alam semesta seperti ini, mungkin saya tidak akan datang lagi. 

Pengikut: Mohon tanya Shifu, orang yang memperoleh Fa sebelum batas akhir Xiulian 

apakah ada kesempatan mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Perkataan ini sekarang terlalu dini untuk dibicarakan. Pengikut Xiulian Dafa 

sekarang ini dan orang Xiulian di masa mendatang merupakan dua hal yang lain. 

Sekarang adalah saat pelurusan Fa, sedangkan kalian adalah satu unsur yang 

memperoleh Fa pada satu tingkat terendah dari pelurusan Fa, bersamaan juga 

berpartisipasi dalam menyempurnakan dan mengharmoniskan Dafa di atas dunia. 

Dapat juga dikatakan Xiulian kalian sekarang ini berkaitan dengan keseluruhan 

peristiwa pelurusan Fa, maka di sinilah letak kemuliaan yang sungguh-sungguh. Dapat 
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membantu guru membuktikan kebenaran Fa di atas dunia, ini barulah yang paling 

agung. Oleh karena itu perolehan Fa dari kalian tidak seperti perolehan Fa dari Xiulian 

lainnya di dalam sejarah begitu sulit, lagi pula kelak dapat memantapkan hati, 

menstabilkan Dafa, ini adalah sungguh luar biasa. Tidak hanya melihat masalah 

Xinxing anda pribadi, bersamaan juga sumbangsih yang telah anda lakukan terhadap 

Dafa, ini adalah letak kemuliaan yang sungguh-sungguh, manusia masa mendatang 

tidak lagi Xiulian secara demikian, mereka hanya seorang praktisi Xiulian, hanya 

Xiulian untuk pribadi. Tentu saja, manusia masa mendatang juga akan Xiulian dengan 

menggunakan Dafa yang saya ajarkan, maka ada banyak orang, ada sekelompok 

besar manusia yang akan terselamatkan. Kelak juga akan seperti demikian, ini juga 

adalah terbatas pada satu periode sejarah. Berikutnya lagi, Fa ini sudah tidak lagi 

ditinggalkan bagi manusia. Fa ini tidak dapat ditinggalkan bagi manusia masa 

mendatang sebagai kebudayaan, ini mutlak tidak diperbolehkan. 

Pengikut: Surga Buddha Tathagata apakah hasil evolusi dari Xuanguan-nya, ataukah 

dia sendiri yang menciptakan? 

Shifu: Apa yang disebut Tathagata? Makna dari Tathagata itu sendiri ialah datang ke 

dunia manusia dengan membawa prinsip hukum yang sesuai kehendak hati, yaitu 

datang dengan membawa prinsip hukum sejati yang sesuai kehendak hati, yang 

sempurna harmonis tak terhancurkan, boleh diterjemahkan secara demikian, karena ia 

bukan bahasa Tionghoa, melainkan bahasa sanskerta kuno. Di atas langit Tathagata 

disebut sebagai raja Fa. Tathagata masing-masing mempunyai dunia surganya sendiri, 

maka ia harus menangani dunia surganya sendiri. Sedangkan penanganannya 

sepenuhnya menggunakan kebaikan, dengan belas kasih membuat makhluk warganya 

menjadi baik, tidak seperti manusia dengan suatu cara administrasi, bukan demikian. 

Lalu dari mana datangnya dunia dia itu? Terdapat dua macam keadaan yang utama, 

satu keadaan ialah mayoritas Buddha, Tao, Dewa serta para makhluk hidup mereka 

memang adalah kehidupan yang terbentuk pada taraf kondisi tersebut, suatu keadaan 

lagi ialah dibangun dalam proses Xiulian bersamaan keagungan De-nya, dikatakan 

secara lebih konkret, di antaranya termasuk bagian dari hasil kultivasi dengan cara 

Xiulian Xuanguan pada masa awal Xiulian. Keadaan tentang Dewa dan Buddha 

diutarakan dengan bahasa manusia memang tidak begitu bagus, di dalam proses 

Xiulian anda boleh menyebutnya Xuanguan. Di saat Buddha yang agung berhasil 

kultivasi mencapai kesempurnaan, bersamaan dengan kesempurnaan dari dunianya 

telah menjadi kenyataan, anda sudah tidak dapat lagi mengumpamakannya seperti ini, 

itu tentu sudah tidak hormat. Segala sesuatu dari keagungannya sudah merupakan 

manifestasi dari kemegahan dan keagungan Buddha beserta dunia Buddha. 

Pengikut: Setelah melihat artikel Shifu berjudul “Sekelumit Kesan Saya,” kondisi hati 

sebagian praktisi sangat berat, bersamaan itu mereka menyebarkan surat untuk 

mencegah terjadinya peristiwa ini. 

Shifu: Mengenai hal ekstradisi ini pemerintah Tiongkok sudah menyebutkan bahwa itu 

adalah desas-desus. Tak peduli siapa yang membuat desas-desus ini, pokoknya sudah 

dikatakan adalah desas-desus, boleh dibilang sudah tidak ada persoalan ini. Meskipun 
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tidak ada persoalan ini, namun pasti ada tempat sumber berita. Saya tahu, yang 

melakukan hal ini bukan mewakili pemerintah Tiongkok, mungkin adalah dilakukan oleh 

orang yang mempunyai maksud tertentu, yang ingin meningkatkan reputasi dengan 

memanfaatkan Falun Gong, dilakukan oleh mereka yang ingin membuat Falun Gong 

beroposisi dengan pemerintah Tiongkok. 

Pengikut: Segala yang terjadi akhir-akhir ini di dalam negeri Tiongkok, selain untuk 

menguji pengikut dalam negeri dapat atau tidak mencapai kesempurnaan, apakah juga 

terdapat faktor merusak yang secara khusus ditujukan terhadap Dafa itu sendiri? 

Shifu: Hal-hal tersebut anda sekalian jangan pedulikan lagi, sebagaimana pemerintah 

Tiongkok sudah memublikasikan dokumen nomor 27, peristiwa yang lalu biarlah dia 

berlalu. Anda sekalian memang adalah orang Xiulian, tidak terikat pada hal-hal 

manusia biasa. Terhadap apa yang telah dilakukan oleh manusia biasa, baik itu benar 

maupun salah, semuanya tidak kita simpan dalam hati, seolah-olah tidak terjadi 

sesuatu apa pun. Namun perihal bagaimana mereka memperlakukan kita, itu adalah 

urusan mereka, kalian jalani saja Xiulian masing-masing. Saya sebagai Shifu juga 

sedang mengamati. Sekarang anda sekalian juga jangan lagi menyinggung hal-hal 

tersebut. Akan tetapi jika praktisi dalam negeri di daratan Tiongkok terjadi peristiwa 

penganiayaan karena Xiulian, saya dan praktisi di luar negeri tentu juga harus menaruh 

perhatian, hal ini adalah pasti. 

Dengan demikian dilihat dari ruang dimensi tingkat tinggi, memang ada kekuatan 

lama memperalat kehidupan buruk pada ruang dimensi tingkat rendah sedang 

melakukan sabotase. 

Pengikut: Guru mengatakan bahwa apabila anda tidak dapat menyayangi musuh 

anda, maka anda tidak dapat mencapai kesempurnaan. Saya rasa bagaimanapun saya 

juga tidak akan menyayangi mereka yang menyerang Shifu dan Dafa? 

Shifu: (Tersenyum) Anda sekalian masih ingat saya pernah mengucapkan perkataan 

seperti ini, saya katakan kalian semua adalah orang Xiulian, namun saya bukan, saya 

adalah orang yang mengajarkan Fa kepada kalian. Coba anda semua pikirkan, prinsip 

Fa alam semesta telah menciptakan lingkungan hidup bagi kehidupan tingkat berbeda 

dan kehidupan kondisi berbeda dalam alam semesta, telah menciptakan kehidupan 

pada tingkat berbeda, namun manusia bahkan Fa alam semesta ini juga sampai 

ditentang, dia akan ke mana dalam alam semesta ini? Tidak ada tempat bagi dia. 

Orang semacam ini buruknya sudah melampaui batas Fa, bukankah dia adalah orang 

yang buruk? Mereka yang merusak prinsip Fa selamanya juga tidak bisa 

disamaratakan dengan musuh pribadi anda. Apa artinya tentang kalian harus 

menyayangi musuh kalian? Karena kalian setiap orang sedang Xiulian, harus belas 

kasih. Kalian tidak boleh sebatas “engkau baik kepadaku, maka aku belas kasih 

terhadapmu, engkau tidak baik kepadaku, maka aku tidak belas kasih terhadapmu” bila 

begitu apa bedanya dengan “engkau baik kepadaku, aku baik pula terhadapmu” yang 

berlaku di tengah manusia biasa? Tidak ada bedanya. Karena kalian adalah orang 

Xiulian maka harus melampaui taraf kondisi manusia biasa, harus lebih tinggi dari taraf 
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kondisi manusia biasa. Manusia biasa begitu rendah, anda begitu tinggi, anda 

menganggap manusia yang jauh lebih rendah daripada anda itu sebagai musuh, 

apakah itu sepatutnya? Di saat anda menganggap orang tersebut sebagai musuh, 

bukankah berarti anda juga turun sampai begitu rendah, turun sampai ke tingkat 

manusia biasa ini? Bukankah demikian. Maka Dewa tidak pernah menganggap 

manusia sebagai musuh, manusia juga tidak pantas. Dibicarakan dari perspektif belas 

kasih juga tidak dapat menganggap manusia sebagai musuh. 

Akan tetapi yang merusak Fa dan pelurusan Fa tentu termasuk kategori lain. Yang 

ikut-ikutan dalam keadaan tidak tahu juga tidak dibenarkan, manusia biarpun telah 

melakukan apa saja juga harus menanggungnya. Kalian semua orang Xiulian yang 

hadir di sini, apa yang telah kalian lakukan dalam sejarah, sama juga sudah kalian 

lewati penanggungannya. Manusia telah berbuat apa pun juga harus menanggungnya, 

jangan mengira dia sendiri berbuat secara pasif, atau berbicara tanpa tanggung jawab, 

atau di hadapan tekanan terpaksa diucapkan dan dilakukan, atau dikendalikan oleh 

kejahatan, semua tak dipedulikan, semua ini tidak dapat dijadikan alasan. 

Pengikut: Sekarang saya baru merasakan Shifu dengan cara yang paling belas kasih, 

begitu sulit meluruskan Fa di dunia manusia, apakah pelurusan Fa di atas jauh lebih 

sulit daripada di sini? Mohon Shifu berikan sedikit penjelasan. 

Shifu: (Tersenyum) Sesungguhnya, kehidupan di atas tidak akan seperti manusia 

begitu banyak pikiran buruk, mereka tidak mempunyai pikiran manusia, tetapi mereka 

juga bisa bersikeras mempertahankan konsepnya sendiri. Setiap kehidupan di saat 

berubah menjadi bobrok dari masa-masa baiknya, dia tidak merasakan, semua 

makhluk hidup tidak tahu dirinya telah bobrok, semua makhluk hidup selalu suka 

membandingkan dirinya dengan kehidupan yang lebih buruk darinya, masih merasa 

dirinya lebih baik daripada orang lain. Semuanya menilai secara demikian, 

sesungguhnya mereka sedang membandingkan dirinya dengan manusia yang telah 

mengalami kebobrokan, bukan membandingkannya dengan kriteria tuntutan alam 

semesta terhadap kehidupan. Walaupun Dewa tidak mempunyai pikiran manusia, 

tetapi dia juga sudah tidak sesuai dengan kriteria awal mula dari taraf kondisi dia itu. Di 

tengah pelurusan Fa, bersamaan mereka mempertahankan diri sendiri telah terbentuk 

semacam kekuatan dan rintangan, yang mengganggu pelurusan Fa, begitu seriusnya 

sampai-sampai merusak pelurusan Fa. Prinsip hukum alam semesta adalah sama, 

siapa yang telah berbuat sesuatu dia harus menanggungnya sendiri. 

Pengikut: Betapa saya merasa Guru dan Dafa telah memberikan terlalu banyak 

kepada kami, sedangkan pencurahan kami terlalu sedikit, terutama di saat Dafa dan 

pengikut dalam negeri Tiongkok mengalami cobaan yang begitu berat, bagi kami selain 

sungguh-sungguh berkultivasi secara teguh, bagaimana lagi seharusnya? 

Shifu: Anda sekalian berkultivasilah dengan gigih tanpa ragu-ragu. Asalkan tidak ada 

orang mengganggu kalian berlatih Gong, maka makhluk hidup di atas langit dan di 

bumi semua bisa tertolong, karena siapa pun yang telah mengganggu pelurusan Fa 

semuanya akan disingkirkan. Sesungguhnya pengikut Dafa hanya semata-mata demi 
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Xiulian, tidak ada permintaan yang terlalu banyak. Orang-orang tertentu tidak 

memahami kita, berilah waktu kepada dia untuk mengenalinya, itu sudah cukup. 

Engkau mencaci, engkau menyerang, kita tidak akan menghadapinya sama seperti dia, 

kita berkultivasi untuk kita, itu sudah cukup. Manusia setelah melakukan sesuatu dia 

juga harus menanggungnya sendiri, ini adalah benar-benar pasti. 

Pengikut: Pengikut Dafa kota Dalian kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Belum lama berselang ada pembimbing, bahkan kepala pembimbing daerah 

menyembunyikan gambar Guru yang digantung di rumah serta buku-buku Dafa, juga 

menyuruh praktisi berbuat demikian, katanya demi melindungi Fa dan buku-buku Dafa. 

Shifu: Masalah ini jangan diangkat lagi, sebagian orang dari kita, ketika melihat Dafa 

mengalami cidera dan kerugian, berpikir ingin menggunakan beberapa cara manusia 

untuk mengatasinya, itu juga tidak terhitung salah. Akan tetapi anda sekalian harus 

sedapat mungkin menjaga baik-baik buku Dafa, dengan melakukan demikian adalah 

lebih baik. Jika hal ini dilakukan karena ada rasa takut, itu tentu tidak sesuai dengan 

tuntutan terhadap pengikut Dafa. 

Pengikut: Seluruh pengikut Dafa dari Kurle propinsi Xinjiang kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. 

Pengikut: Begini banyak kiriman salam, biarlah saya baca bersamaan, pengikut 

Mudanjiang kirim salam kepada Shifu; pengikut dari Taman Rendinghu Beijing, 

beberapa puluh ribu pengikut dari Daqing; seluruh pengikut dari Taman 81 Nanchang; 

pengikut dari Instansi Dirgantara dan enam institut di Beijing; praktisi Taiwan 

merindukan Shifu; seluruh praktisi dari Austin Texas; praktisi Dafa dari Qinhuangdao, 

pengikut Dafa dari Universitas Kedokteran Militer Satu, pengikut Dafa Kota Shenzhen 

kirim salam kepada Guru terhormat. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! Sungguh baik! Pengikut-pengikut tersebut 

sungguh baik! 

Pengikut: Para praktisi dari Hebei, Shan Haiguan, Zhaoyang, Qianjiang di propinsi 

Hubei, serta Amerika Serikat tengah, semua kirim salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! 

Pengikut: Saya telah belajar beberapa tahun, tiap hari juga belajar Fa, tetapi dalam 

menghadapi situasi dewasa ini yang masalahnya agak rumit sedikit, saya jadi bingung 

kehilangan akal. Mendengar perkataan orang lain semuanya masuk akal, diri sendiri 

malah tidak dapat mempraktikkan Fa, bahkan menghindari masalah krusial, dengan 

menggunakan kesabaran yang bermekanis sederhana, di dalam lubuk hati tujuannya 

melindungi diri sendiri agar tidak berbuat kesalahan, keterikatan yang berada di 

antaranya bagaimana disingkirkan? 
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Shifu: Ini semestinya tidak begitu serius, hanya masalah yang menyangkut kebulatan 

tekad. Saya kira cara yang terbaik adalah banyak belajar Fa, setelah pikiran lurus 

diteguhkan maka keterikatan mudah disingkirkan. Menggunakan Fa untuk menilai 

benar atau salah, sesungguhnya banyak belajar Fa, itu sendiri berarti sedang 

menyingkirkan hal-hal buruk. 

Pengikut: Guru dalam “Ceramah Fa di Changchun” halaman 77 (versi mandarin), ada 

sepotong perkataan: “Selalu mengagungkan orang yang telah meninggal, tidak pernah 

mengagungkan orang yang masih hidup,” mohon Guru menjelaskan secara nyata. 

Shifu: Yaitu dahulu selalu suka mengagungkan seorang yang telah meninggal sebagai 

teladan. Almarhum semasa hidup betapa mulia, setelah meninggal orang-orang baru 

memperingatinya. Orang yang masih hidup tidak diperingati, orang yang masih hidup 

tidak dapat diperlakukan demikian, dianggap orang tersebut bisa saja suatu hari 

berbuat lagi kesalahan, sudah diagungkan kemudian dijatuhkan maka tidak layak 

jadinya, oleh sebab itu umumnya mengagungkan orang yang telah meninggal tidak 

mengagungkan orang yang masih hidup. Ini adalah urusan manusia! Sesungguhnya 

bila dikatakan seseorang baik juga belum tentu harus mengatakan orang tersebut 

segalanya baik, mungkinkah manusia biasa tanpa kesalahan? Jika tidak demikian, 

maka dengan mengatakan seseorang berprestasi pada suatu bidang, juga tidak perlu 

merasa khawatir. Manusia seyogianya bisa ada kesalahan atau berbuat lagi kesalahan, 

dalam hal-hal ini kecerdasan manusia memang sangat terbatas. 

Pengikut: Saat menentukan apakah ingin mengadakan kegiatan, apakah perlu 

mendapat persetujuan dari penanggung jawab pusat bimbingan atau penanggung 

jawab pusat bimbingan utama? Jika betul demikian, bagaimana menjamin apa yang 

mereka sadari itu benar? 

Shifu: Saya tahu duduk permasalahan yang anda maksud. Manusia selalu 

menggunakan pikiran manusia untuk menilai orang Xiulian, selamanya juga tidak dapat 

dipikirnya hingga mengerti. Hari ini biarlah saya menjelaskannya secara demikian, 

dengan menggunakan konsep manusia biasa dari anda untuk menilai saya dan orang-

orang Falun Dafa ini, anda selamanya juga tidak bisa memikirkannya hingga mengerti, 

tidak dapat menyelidikinya hingga jelas. Ada yang mengatakan, mengapa para praktisi 

yang pergi ke Zhongnanhai begitu kuat tingkat keorganisasian dan tingkat 

kedisiplinannya, kita setiap praktisi merasa geli dalam hati, karena perkataan ini 

digunakan dengan sangat menggelikan. Sampai sekarang orang-orang di masyarakat 

juga tidak memahami, masih menggunakan perkataan ini, karena mereka selamanya 

juga tidak akan memahami orang Xiulian. Kita tidak perlu suatu perintah, tidak perlu 

suatu mobilisasi, setiap orang secara sadar maupun tak sadar, baik di saat sendirian 

maupun ketika semua bersama-sama, selalu dapat berbuat dengan sangat baik. Orang 

Xiulian tahu bagaimana berbuat, orang Xiulian tahu dirinya tidak seharusnya 

melakukan hal buruk, harus melakukan hal yang baik, orang Xiulian tahu dirinya di 

dalam keadaan bagaimanapun masih harus menjamin dirinya adalah seorang yang 

baik. Anda semua tahu praktisi yang pergi ke Zhongnanhai diam-diam saja tidak 

meneriakkan slogan, maka ada orang berpikir mengapa tidak ada seorang pun yang 
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berteriak, mengapa mempunyai tingkat keorganisasian yang begitu kuat, semuanya 

berdiri di sana tidak bergerak. Sekalipun prajurit juga harus dilatih baru dapat mencapai 

demikian. Tetapi sekarang manusia biasa di tengah masyarakat umum siapa pun juga 

tidak tahu bahwa sebab pokok kebobrokan umat manusia terletak pada hati manusia, 

pikiran dan moralitasnya yang telah bobrok. Seandainya hati manusia telah lurus, 

standar pikiran dan moralitas sudah meningkat, coba anda lihat, mereka tidak perlu 

diorganisasi, mereka tahu apa yang mereka kerjakan harus dikerjakan dengan baik. 

Banyak orang juga tahu, setiap kali sebelum latihan Gong, orang-orang umumnya 

sedang mengobrol, jalan-jalan, atau melakukan apa saja, begitu musik latihan 

berbunyi, serentak berbaris rapi, tidak ada yang menggerakkan juga tidak ada yang 

menyerukan slogan, semua berdiri tegak, lebih rapi daripada prajurit. (Tepuk tangan) 

Karena orang Xiulian tahu bahwa dirinya di manapun juga harus berbuat baik, apalagi 

di dalam Dafa! Inilah yang mereka tidak pahami. Lalu setelah para praktisi 

meninggalkan tempat, puntung rokok yang dibuang polisi telah dipunguti, di atas lantai 

bersih tidak ada sehelai kertaspun. (Tepuk tangan) Mereka lebih-lebih lagi 

beranggapan mengapa disiplinnya begitu tegas. Sesungguhnya orang-orang Xiulian ini 

betul-betul tidak mudah dipahami oleh manusia biasa, pikiran manusia biasa terpaut 

terlalu jauh dengan pikiran orang yang Xiulian Dafa. Mereka adalah manusia biasa, 

selamanya juga akan menggunakan pikiran egois manusia untuk menyikapi segalanya, 

sedangkan pikiran manusia juga amat rumit, ada yang berkiprah dalam politik, ada 

yang berkiprah dalam ekonomi, ada yang sebagai wartawan, ada yang sebagai polisi, 

mereka selalu akan menggunakan konsep pribadi yang berlainan yang terbentuk pasca 

lahir untuk menyikapi dunia ini dan segala hal. Sedangkan orang-orang Xiulian ini 

adalah melampaui manusia biasa, maka mereka dengan menggunakan konsep 

manusia biasa tentu tidak dapat memahami, juga tidak dapat mengenali dengan jelas 

orang Xiulian. Praktisi Dafa di manapun juga akan berbuat dengan sangat baik, benar-

benar seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa Falun Gong selalu 

mendatangkan seratus manfaat tanpa satu mudarat terhadap setiap pemerintah 

maupun bangsa manapun di seluruh dunia. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Apakah karena perubahan fenomena langit, maka kaisar Qin Shihuang tidak 

berbuat karma walau membunuh berapa banyak orangpun? 

Shifu: Bukan demikian, dalam hal ini ada orang yang memang berkaitan dengan 

kelakuannya, ada yang disebabkan oleh fenomena langit. Kaisar Qin Shihuang 

mempersatukan Tiongkok, ini adalah keniscayaan sejarah, adalah disebabkan oleh 

fenomena langit. Pergantian sebuah kekuasaan juga sama, langkah percaturan ini 

sudah diposisikan di situ oleh Dewa di atas langit, maka ia tentu demikian. Perihal di 

dalam proses tersebut orang bersangkutan menggunakan cara apa menghadapi orang-

orang di dunia, itu adalah pilihan manusia. Maka ketika seorang manusia biasa telah 

memiliki kekuasaan, memiliki kedudukan, bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia 

berbuat dalam proses kehidupannya, itu adalah urusannya sendiri. Ada orang sangat 

mungkin memanfaatkan kondisinya yang menguntungkan telah melakukan banyak hal 

yang baik, maka pada masa kehidupan berikutnya akan mendapatkan balasan berkah. 

Satu kehidupan belum habis terbalas, kehidupan berikutnya masih akan menerima 
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balasannya, bisa saja dalam beberapa kehidupan menjadi pejabat tinggi, pokoknya 

berkahnya berlimpah ruah, dinikmati seumur hidup juga tidak bakal habis. Namun ada 

juga orang yang kemungkinan besar menggunakan kekuasaannya telah melakukan 

banyak hal buruk, bila moralitasnya tidak mulia, hatinya juga picik, maka dia akan 

melakukan banyak hal buruk. Setelah banyak melakukan akan mengurangi usia, lagi 

pula pada kehidupan berikutnya masih akan mendapat ganjaran atas kejahatannya, 

mengenai ganjaran jahat tentu saja, coba anda semua pikirkan, kemungkinan dia tidak 

punya uang, tidak punya kekuasaan, meminta-minta, mengalami penderitaan. Yang 

kejahatannya terlampau besar, satu kehidupan belum habis diganjar, bisa saja dalam 

beberapa kehidupan menerima ganjaran. Orang tua ketika melihat seseorang ditimpa 

bencana besar sering mengatakan, bahwa orang tersebut pada kehidupan sebelumnya 

tidak melakukan kebaikan, (tersenyum) perkataan itu betul sekali. 

Pengikut: Apakah betul jodoh juga merupakan materi? Bagaimana memahami perihal 

jodoh? 

Shifu: Ini sudah termasuk berupaya mencari sesuatu yang tidak perlu. Tentu saja tidak 

dapat dikesampingkan unsur materi padanya. Perihal jodoh saya sudah menjelaskan 

dengan sangat jelas apakah dia itu, dia adalah sebuah perwujudan, bersamaan juga 

adalah semacam pertalian yang hakiki. Sedangkan pertalian hakiki tersebut tidak 

terwujud pada kondisi manusia biasa. Misalnya saya dan anda diikatkan dengan 

sebuah tali, berjalan ke mana saja kita juga selalu bergandengan bersama, bukan 

begini maksudnya. Itu termanifestasi pada ruang dimensi lain, manusia tidak dapat 

melihatnya, maka manusia juga tidak dapat mengatakan dengan jelas, diberikanlah 

sebuah nama dengan sebutan jodoh, berjodoh, mempunyai jodoh pertemuan. Tentu 

saja segala sesuatu dalam alam semesta ini sesungguhnya adalah materi, saya sudah 

mengatakan bahwa spirit adalah materi, materi juga adalah spirit. 

Pengikut: Hampir semua Fa ortodoks mengatakan pria lebih unggul daripada wanita. 

Agama Buddha sepertinya mengatakan harus mengumpulkan banyak De baru dapat 

reinkarnasi menjadi tubuh pria, lagi pula Buddha hanya berwujud pria, wujud wanita 

seolah-olah tidak mempunyai arti yang hakiki. Guru memilih tubuh pria, sepertinya tidak 

pernah mendengar tentang Buddha wanita? 

Shifu: Saya dalam banyak kali ceramah Fa telah membicarakan akan hal ini, Buddha 

pria dan Buddha wanita sama-sama ada, Tathagata pria dan Tathagata wanita sama-

sama ada. Manusia di dalam Xiulian, saat mencapai buah status Arhat maka telah 

keluar dari Triloka. Arhat tidak hanya satu buah status, terdapat Arhat buah pertama, 

Arhat buah sejati dan Maha Arhat. Di saat mencapai buah status Arhat, tak peduli dia 

itu pria atau wanita, yang mencapai kesempurnaan pada tingkat tersebut semuanya 

berwujud tubuh pria. Buah status Arhat adalah buah status pertama setelah keluar dari 

Triloka. Yang mencapai buah status Bodhisattva, tak peduli Maha Bodhisattva atau 

Bodhisattva kecil, tak peduli dicapainya melalui kultivasi seorang pria atau wanita, 

semuanya menampakkan wujud wanita. Tubuh yang anda kultivasikan apabila 

mencapai kesempurnaan pada taraf kondisi Bodhisattva, maka semua tubuh-tubuh 

anda di dalam proses Xiulian adalah tubuh wanita, oleh sebab itu tubuh anda di 
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kemudian hari adalah wanita. Tentu saja Dewa dapat berubah wujud, tetapi tubuhnya 

yang tetap adalah demikian. Jika seseorang berhasil kultivasi menjadi Buddha, 

semuanya adalah tubuh pria. Jika berhasil kultivasi menjadi Buddha Tathagata, tak 

peduli pria atau wanita semuanya menampakkan tubuhnya yang asli, yaitu apa 

sesungguhnya dari jiwanya yang semula itulah yang tampak. Kelainan tubuh yang ada 

semula dalam proses kultivasi di atas dunia, ketika mencapai Buddha Tathagata, 

Yuanshen-nya tergolong apa, maka demikian pula tubuhnya. Tentu saja ada juga yang 

spesifik, yang kita bicarakan adalah fenomena umum. Maka sesungguhnya manusia di 

dunia adalah reinkarnasi secara bolak-balik, menjadi pria atau wanita ditentukan oleh 

balasan berkah dan hubungan sebab-musabab yang ditakdirkan. Seseorang terlihat 

bertubuh wanita, sangat mungkin adalah reinkarnasi dari seorang pria, ada juga 

sebagian yang pria, mereka reinkarnasi dari wanita, di sini terdapat masalah 

pembalasan karma. Saya di sini tidak ada diskriminasi terhadap kaum wanita. Dahulu 

di dalam agama Buddha juga pernah dikatakan, Sakyamuni juga pernah mengucapkan 

sendiri perkataan ini, bahwa seseorang ingin reinkarnasi menjadi tubuh pria harus 

mengumpulkan De pada kehidupan sebelumnya, dengan demikian baru dapat 

reinkarnasi menjadi tubuh pria. Tak peduli anda adalah pria maupun wanita, bila anda 

telah melakukan hal buruk, atau telah melakukan hal buruk pada aspek tertentu, pada 

kehidupan berikutnya anda mungkin reinkarnasi menjadi tubuh wanita, dahulu adalah 

demikian. Manusia zaman sekarang tidak eksis masalah semacam ini. Kelak masih 

akan eksis. Lagi pula saya ada banyak pengikut wanita yang kultivasinya sangat baik. 

Sebelum memperoleh Fa ada yang sengaja ingin reinkarnasi menjadi tubuh wanita 

untuk berkultivasi, di sini terdapat sebuah sebab sejarah, mungkin wanita tidak mudah 

membuat karma yang besar. 

Pengikut: Di saat saya ikut penyebaran Fa kepada orang-orang di sekeliling, mereka 

mengatakan bahwa kita terjun dalam belajar Fa, berlatih Gong dan penyebaran Fa 

sampai sedemikian rupa, membuat mereka tidak dapat memahami, kami merasa 

belum memenuhi petunjuk Shifu terhadap kami perihal semaksimal mungkin 

menyesuaikan masyarakat manusia biasa, sehingga mengakibatkan hambatan bagi 

orang lain memperoleh Fa, apakah kami telah mengakibatkan kerugian yang tidak 

dapat dipulihkan kembali? 

Shifu: Tidak begitu serius, bila belum dilakukan dengan baik lain kali diperbaiki. Anda 

sekalian ingin membuat lebih banyak orang memperoleh Fa dan menyelamatkan 

orang-orang di dunia. Di dalam dunia manusia, benda apa pun juga tidak abadi, benda 

apa pun juga tidak dapat dibawa datang saat lahir, dan dibawa pergi setelah 

meninggal, semuanya tidak dapat dibawa pergi. Hanya Xiulian satu-satunya, begitu 

anda telah mendapatkan Fa Buddha, maka akan mendapatkan selamanya. Ini adalah 

yang dapat dibawa datang saat lahir dan juga dibawa pergi saat meninggal, maka dia 

niscaya yang paling berharga, oleh sebab itu anda berikan apa pun kepada seseorang 

lebih baik berikan dia Fa. Banyak di antara kita mempunyai sebuah pemikiran, ingin 

agar Dafa diketahui lebih banyak orang, lebih-lebih karena ia adalah kebenaran yang 

paling mulia, maka baru menghendaki agar lebih banyak orang mengetahuinya, lalu 

melakukan hal penyebaran Fa. Dalam satu periode waktu belum dilakukan dengan 



21 

 

baik, maka lain kali lakukanlah dengan baik, tetapi orang yang berkultivasi “Shan” 

bagaimanapun harus memiliki hati yang belas kasih terhadap semua makhluk hidup. 

Pengikut: Tiga atau empat tahun yang lalu sudah ada sekelompok besar praktisi yang 

terbuka Gong dan terbuka kesadarannya, tiga atau empat tahun belakangan ini masih 

saja Xiulian mengalami penderitaan di dunia manusia, apakah tingkatan mereka masih 

terus meningkat? 

Shifu: Kita bicarakan dengan pengertian begini, ada orang baru secara terus-menerus 

bergabung dalam Xiulian, yang belum mencapai kesempurnaan di antara kalian masih 

harus melanjutkan kultivasi. Di dalam Xiulian ada yang dapat melewati tahap cobaan 

dengan baik, yang kultivasinya cepat, yang gigih maju; namun ada juga yang tidak 

dapat melewati tahap cobaan dengan baik, yang tidak begitu gigih maju, yang 

mengulur waktu lama-lama. Perihal yang mencapai kesempurnaan atau tidak, hal ini 

kita sekarang jangan bicarakan dulu, setiap praktisi asalkan masih berada di sini, 

semuanya harus berkultivasi. 

Pengikut: Para Dewa yang tidak memiliki wujud tubuh, sama seperti Dewa yang bebas 

mengembara, apakah mereka tidak mempunyai surga sendiri? 

Shifu: Dewa yang tidak memiliki wujud tubuh dan Dewa yang bebas mengembara 

merupakan dua hal yang berbeda. Dewa yang bebas mengembara diutarakan oleh 

saya dengan menggunakan perkataan manusia biasa, saya dapat mengatakannya 

demikian. Tahu artinya begini sudah cukup. Yaitu ada sebagian Dewa tidak memiliki 

surga, saya berikan sebuah contoh: sama seperti Dewa yang bebas mengembara, 

berkeliaran ke mana-mana. Sesungguhnya Tao di masa lampau juga demikian, agama 

Tao adalah didirikan pada masa belakangan, dahulu di atas langit Tao tidak 

mempunyai dunianya. Setelah dia sendiri berhasil kultivasi mencapai kesempurnaan, 

dia bebas leluasa di dalam alam semesta, mungkin dicarinya sebuah gua, dibuatnya 

menjadi cantik sekali, dia sendiri bersemayam di sana dengan tenang dan bebas. 

Dewa yang tidak memiliki wujud tubuh menandakan saat ia terbentuk sudah tidak 

memiliki wujud tubuh, atau Xiulian mencapai taraf kondisi tersebut sudah tidak 

diperbolehkan memiliki wujud tubuh. Tetapi ia dapat menjelmakan sebuah wujud tubuh. 

Dewa yang tidak memiliki wujud tubuh umumnya bertingkat sangat tinggi. Ia sekali 

berpikir menghendaki wujud apa maka jadilah wujud tersebut. Tetapi ia tidak 

menginginkan demikian, ia merasa terlalu repot. Untuk apa dibuat seperti itu, sangat 

merepotkan. Dengan tanpa wujud tubuh betapa baiknya, tidak ada apa-apa. Tentu saja 

saya di sini mengutarakannya demikian, dengan pikiran manusia sulit untuk dimengerti. 

Pengikut: Pada ruang dimensi lain, terbentuknya kehidupan, sekali dia eksis sudah 

tersedia Fa pada tingkat tersebut. Mereka yang terbentuk pada tingkatan itu, adalah 

terbentuk atas kriteria yang ditentukan Fa bagi kehidupan pada tingkatan itu, tidak 

seperti bayi di dunia manusia yang terdapat sebuah pembinaan kesadaran yang 

panjang dan mempelajarinya dari luar. 

Shifu: Selain Triloka, kehidupan yang terbentuk pada tingkat berbeda terutama pada 

ruang dimensi Dewa, pasti memenuhi kriteria kehidupan dari tingkat tersebut, juga 
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tercipta oleh Fa pada tingkat tersebut. Bayi yang terbentuk pada taraf kondisi Dewa 

juga adalah Dewa. Perihal manusia memerlukan sebuah pembinaan kesadaran dan 

belajar, yang disebut perkembangan dewasa ini, secara material adalah metamorfosa, 

bukan diperuntukkan bagi manusia, secara watak dasar pada kehidupan merupakan 

kemunduran. Mustahil membicarakan pembinaan kesadaran, melainkan hanyut dalam 

kesesatan, sesungguhnya adalah sebuah proses pembobrokan, proses hilangnya 

kemurnian dan sejati. Manusia menyebut sebagai proses perkembangan, Dewa 

menyebutnya sebagai proses mundur balik. 

Pengikut: Dalam proses reinkarnasi, Dewa apa yang mengendalikan pencucian otak? 

Shifu: Anda sepertinya menuntut ilmu, ingin mengetahui sesuatu. Hal ini bisa ditangani 

oleh Dewa manapun yang ditugaskan, kehidupan yang berbeda ditangani oleh Dewa 

yang berbeda. Tetapi kriteria alam semesta adalah satu, tidak seperti apa yang anda 

bayangkan, semuanya sangat wajar. Dikatakan secara kiasan, hal ini ditangani oleh 

Dewa yang menangani reinkarnasi kehidupan dalam Triloka. 

Pengikut: Guru Li Hongzhi yang terhormat, pada konferensi Fa di Toronto, pertanyaan 

yang diajukan oleh banyak orang dari kami sebagai pengikut yang bergegas datang 

dari luar negeri, serta para pengikut yang tidak dapat menghadiri konferensi Fa, semua 

telah disisihkan oleh mereka yang disebut penyeleksi, hal ini membuat para pengikut 

tidak mengerti. 

Shifu: Perasaan hati ini dapat saya pahami, sesungguhnya konferensi Fa yang dihadiri 

satu dua ribu orang, setiap orang satu pertanyaan, kami bisa-bisa selesai besok 

malam. Lalu pertanyaan yang tak terjawab bagaimana, dari itu perlu diseleksi. Perihal 

menyeleksi, kemungkinan besar di antaranya pertanyaan penting yang sangat 

menghendaki jawaban dari Shifu malah disisihkan. Kendati demikian, anda sekalian di 

dalam belajar Fa pasti akan mendapatkan jawabannya. Sebenarnya saat mereka 

menyeleksi, saya beri tahu mereka sebuah prinsip: pertanyaan yang menyangkut politik 

jangan anda serahkan kepada saya, pertanyaan yang bersifat menuntut ilmu sedapat 

mungkin sedikit saja diserahkan, hal yang tidak berkaitan dengan Xiulian Dafa sedapat 

mungkin disisihkan. Demi menjamin mutu konferensi Fa kita, inilah tujuannya. 

Di sini terdapat faktor dari dua aspek, tentu saja mereka sebagai praktisi yang 

menyeleksi juga adalah orang Xiulian, sangat mungkin pertanyaan penting yang 

termasuk dalam Xiulian juga disisihkan ke luar, ini mungkin terjadi. Saya kira 

selanjutnya mereka dapat melakukan hal ini lebih baik. 

Pengikut: Raja Louis XIV telah menciptakan kegemilangan tak terhingga dalam 

sejarah Perancis, bagaikan matahari. Apakah Yuanshen-nya berasal dari atas langit? 

Saya dapat menyadari bahwa raja Louis XIV adalah ……… dari anda. 

Shifu: Saya memang pernah reinkarnasi di banyak negara, hampir pernah reinkarnasi 

menjadi orang bangsa apa pun. Kadang-kadang tak keburu bereinkarnasi. Karena 

pada masa sejarah yang berbeda selalu ada yang turun ke bumi menjalin perjodohan 

untuk mendapatkan Fa, saya harus dapat menemukan mereka, untuk menjalin 
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perjodohan tersebut. Belakangan karena tidak keburu bereinkarnasi, maka saya 

reinkarnasi dengan memisahkan tubuh. Dalam satu periode kehidupan yang sama 

mungkin ada beberapa orang semua adalah saya, anggap saja saya sedang 

berkelakar. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Guru mengatakan bahwa setelah kita Xiulian, Guru akan menyelamatkan 

makhluk hidup yang pernah kita bunuh sendiri ke dalam dunia kita sendiri, jika kita 

hanya mampu berkultivasi mencapai Arhat atau Bodhisattva, tidak memiliki dunia yang 

dipimpin sendiri, lalu bagaimana? 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, setiap praktisi kita yang hadir di sini semuanya 

telah saya bukakan jalan pencapaian kesempurnaan. Di taraf kondisi mana kalian 

Xiulian mencapai kesempurnaan, semua itu jangan dipikirkan. Perihal persoalan ini 

bagaimana ditangani, saya tentu punya cara menanganinya. Saya hanya secara garis 

besar membicarakan sejenak tentang mengubah hal buruk menjadi hal yang baik, 

bagaimana mengubahnya, semua itu tentu ada cara untuk dilakukan. Seandainya anda 

tidak dapat membayar lunas karma anda, anda tidak dapat mencapai kesempurnaan, 

kemungkinan hari ini anda tidak akan hadir di sini. (Tepuk tangan) Saya perlu 

mengulangi sejenak, yaitu jalan yang saya atur untuk anda ini seandainya tidak dapat 

membuat anda melangkah naik, kemungkinan anda tidak dapat menjadi praktisi Dafa. 

Saya bahkan sudah mengatur jalan yang amat baik untuk kalian, perihal bagaimana 

berkultivasi lihat pada orang itu sendiri. Shifu membimbing ke pintu masuk, kultivasi 

tergantung diri masing-masing! 

Pengikut: Guru terhormat pada “Zhuan Falun” halaman 91 (versi mandarin) 

mengatakan: “Sesampainya Xiulian tingkat tinggi, ………, asalkan anda meningkatkan 

Xinxing anda, Gong anda akan tumbuh, bahkan anda tidak perlu melakukan teknik 

gerakan apa pun.” Tingkat tinggi yang dimaksud di sini bagaimana manifestasinya? 

Kapan kiranya kita baru tidak lagi melakukan teknik gerakan apa pun? 

Shifu: Dalam Xiulian di masa lampau ada banyak cara pada awalnya sangat rumit 

gerakannya, sampai terakhir semua hal itu sudah tidak berguna, sampai pada taraf 

kondisi tinggi di saat terakhir, teknik gerakan apa pun juga tidak dipergunakan lagi, 

sepenuhnya duduk di sana berkultivasi dengan hening, sudah tidak ada gerakan pada 

bentuk luar. Akan tetapi Dafa yang kalian kultivasikan hari ini, tak peduli dahulu anda 

adalah sebuah kehidupan yang membawa suatu ciri khas apa pun, anda juga harus 

Xiulian mengikuti cara yang saya ajarkan sekarang ini, mengapa? Karena saya 

mengasimilasi anda secara tiada henti dari mikroskopis menuju permukaan, 

kecepatannya sangat tinggi, setiap hari terlihat orang tersebut sedang berubah, begitu 

sampai Triloka, sesungguhnya tubuh manusia yang terbentuk dari segala partikel 

dalam Triloka semua disebut tubuh manusia. Di saat begitu masuk dalam Triloka, 

dengan seketika kecepatannya jadi lambat, bahkan terhenti mandek. Di tempat 

manusia ini tidak dapat maju, dengan kata lain Xiulian di tempat manusia ini, setelah 

anda meningkatkan Xinxing, akan terjadi perubahan pada seseorang. 
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Maka dahulu di kala Xiulian, yang diterapkan adalah mendahulukan perubahan 

pada permukaan, sekali dimulai, dalam waktu yang tidak lama, anda sekalian tahu 

metode yang diterapkan oleh aliran Tao di dalam Xiulian-nya perlu menelan “Dan”, 

yaitu secepat mungkin agar orang Xiulian tersingkir penyakitnya, semua benda buruk 

yang terpendam dalam tubuh permukaan anda serta karma penyakit dan lainnya 

disingkirkan ke luar, dibuang ke luar, dengan demikian tubuh ini sudah dimurnikan. 

Kemudian begitu mulai berlatih Gong, perubahan dimulai dari sel permukaan, begitu 

sel dan molekul permukaan mengalami perubahan, coba anda semua pikirkan, orang 

tersebut dengan segera sudah menjadi Dewa. Kultivasinya tidak tinggi, dia baru saja 

mengubah partikel molekul dari tingkat pertama pada tubuh ini. Dengan kata lain, dia 

baru saja memasuki langit tingkat pertama dari Triloka, baru saja meninggalkan taraf 

kondisi manusia awam. Bagi manusia dia akan memperlihatkan kuasa supernormal 

dengan hebat, segala sesuatu dari umat manusia sudah tidak ada ikatan bagi dia. 

Karena segala sesuatu yang terlihat oleh manusia adalah terbentuk oleh molekul, 

sedangkan molekul dan sel pada tingkat ini sekali berubah, maka kemungkinan dia 

akan terbang, dari tembok ini menembus ke luar, matanya seketika dapat melihat 

keadaan ruang yang terbentuk oleh satu tingkat partikel lain di luar molekul. Tentu saja 

dia masih tidak dapat melihat keadaan yang lebih tinggi, masih tidak dapat melihat 

keadaan yang lebih mikro, karena tingkatannya terbatas. 

Dengan demikian terus melanjutkan kultivasi secara mendalam, di saat kultivasi 

mencapai tingkat paling tinggi, cara-cara yang digunakan di tingkat rendah semuanya 

tidak dapat digunakan lagi. Segala cara dan teknik dari dia berlatih Gong, sudah tidak 

layak digunakan. Sesampainya di tingkat tinggi, sama sekali sudah tidak perlu teknik 

gerakan, dia semata-mata berkultivasi dengan hening, maka sudah tidak ada gerakan 

apa pun, beginilah yang dimaksud. 

Sedangkan Falun Dafa tentu tidak bisa dengan cara demikian, karena mayoritas 

dari kita atau keseluruhan praktisi seandainya sekali meningkat sudah berubah dari 

permukaan, coba anda semua pikirkan, sekarang ada seratus juta orang belajar Dafa, 

setiap orang juga mulai berubah dari paling permukaan, saya beri tahu anda sekalian, 

di dunia ini sekarang niscaya ada seratus juta Dewa di sini, bentuk masyarakat 

manusia akan dirusak secara total. Kita bahkan harus mempertahankan bentuk 

masyarakat manusia seperti ini, karena ia juga merupakan satu tingkatan paling rendah 

yang dibangun oleh Dafa alam semesta bagi makhluk hidup, anda sekalian masih 

harus Xiulian meningkatkan diri di tempat ini. Dengan adanya lingkungan ini kita baru 

dapat meningkatkan diri dan mengubah diri sendiri dengan kecepatan yang paling 

pesat, maka kita menghargai lingkungan ini. Manusia memang sangat buruk, tetapi 

manusia justru dapat membuat kita Xiulian dengan lebih cepat. Manusia ada banyak 

yang mereka anggap sebagai kebenaran, itu justru adalah keterikatan yang harus kita 

lepas di dalam Xiulian, manusia sekarang belajar Fa dan manusia masa lampau belajar 

Fa, mana yang lebih mudah untuk berkultivasi? Faktor-faktor masyarakat tidak banyak, 

kuncinya ialah Dafa sedang menyelamatkan manusia, lagi pula merupakan praktisi di 

masa pelurusan Fa, maka saya katakan dengan Dafa dapat berkultivasi lebih tinggi, 

dan juga adalah yang paling cepat. Sedangkan masyarakat di masa lampau orang-
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orang semua percaya pada Dewa, lebih dapat memahami jalan lurus dan Fa lurus, 

dikatakan secara relatif, maka tidak dapat berkultivasi hingga begitu tinggi. Segenap 

masyarakat dapat memahami, secara relatif standar moralitas manusia juga sangat 

tinggi, maka juga tidak ada cobaan penderitaan yang begitu besar. Dengan demikian 

sekarang semakin tidak baik, baru dapat semakin memanifestasikan kultivasi kita yang 

lebih sulit, lebih agung, baru dapat berkultivasi mencapai taraf tinggi, beginilah 

hubungan di antara mereka. 

Pengikut: Pengikut kota Shenyang kirim salam pada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Falun Dafa sudah diketahui betul oleh orang-orang di dunia. 

Shifu: Sekarang kelihatannya adalah demikian, kita diam-diam tidak ingin mengganggu 

masyarakat, agar orang Xiulian menjalani Xiulian di tengah lingkungan yang tenang. 

Sekarang kelihatannya dengan seketika kita didorong ke atas pentas dunia, banyak 

orang di antara kita dengan demikian menjadi orang terkenal. (Tersenyum) Hal ini bila 

dibicarakan juga sangat berarti, kita orang Xiulian tidak menghendaki demikian. 

Pengikut: Ada beberapa orang berupaya menentang Dafa, menyebarkan sejumlah 

ucapan tak berdasar yang membingungkan hati orang, membuat sebagian orang yang 

berjodoh kehilangan kesempatan baik, bagaimana baru dapat memulihkan pengaruh 

negatif yang disebabkan oleh orang-orang yang merusak Dafa. Orang yang dengan 

sengaja merusak Dafa, masa depan mereka bagaimana jadinya? 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, dewasa ini yang benar-benar merusak Dafa 

hanya beberapa orang yang itu saja, anda jangan melihat strategi kekuatan mereka 

sangat besar, jangan beranggapan ada banyak orang yang melakukan. Manusia 

setelah berbuat sesuatu tentu harus menanggungnya. Sejumlah desas-desus yang 

dibuatnya sangat jahat, memang benar-benar busuk sekali. Saya masih berpegang 

pada perkataan semula, jangan khawatir tidak ada orang yang belajar Dafa, Buddha 

menyelamatkan orang yang berjodoh. (Tepuk tangan) Manusia jika sampai dapat 

merusak Fa Buddha, itu sudah keterlaluan. 

Pengikut: Saya kira peristiwa yang terjadi baru-baru ini, artikel Shifu tanggal 2 Juni 

berjudul “Sekelumit Kesan dari Saya” bagi banyak pengikut di luar daratan juga 

merupakan satu kali cobaan apakah dapat mencapai kesempurnaan, dapat 

melepaskan aku pribadi dan segala konsep manusia, betulkah disadari secara 

demikian? 

Shifu: Semuanya juga tidak salah, setiap orang mempunyai pemahaman yang 

berbeda, semuanya juga tidak salah. Tetapi apa yang disadari memang sangat benar. 

Pengikut: Saya sering goyah, setiap kali setelah konferensi Fa merasa menyesal 

sekali, bertekad ingin gigih maju dengan perkasa, setelah lewat satu periode waktu 

kembali merosot lagi. Saya kadang-kadang merasa diri sendiri tidak pantas menjadi 

pengikut Shifu, malu terhadap belas kasih Shifu, selain banyak membaca buku dan 
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banyak belajar Fa, apakah tidak ada cara lainnya? Saya benar-benar ingin berkultivasi 

dengan teguh, apakah dengan mampu melihat sedikit ruang dimensi lain, terbukanya 

Tianmu dan lain-lain, akan bisa membantu? 

Shifu: Anda tadi mengucapkan perkataan ini: saya benar-benar ingin berkultivasi 

dengan teguh. Tak peduli perkataan ini ditulis dalam kondisi apa pun, perkataan ini 

adalah murni dan sejati, ini adalah aku pribadi dari diri anda. Sedangkan perkataan di 

belakang seketika sudah diganggu oleh konsep pasca lahir, maka anda merasa tidak 

dapat gigih maju lagi. Konsep pasca lahir jika tidak disingkirkan, anda benar-benar 

tidak dapat gigih maju. Tidak ada cara lain, hanya dengan banyak membaca buku, 

menjebol tingkat kesulitan ini. Apakah tidak terpikirkan oleh anda bahwa anda tidak 

dapat gigih maju, itu sendiri niscaya merupakan suatu bentuk penghalang. Anda jebol-

lah bentuk tersebut, coba lihat bagaimana jadinya. 

Pengikut: Xiulian aliran Buddha ada 84.000 aliran Fa, apakah meliputi setiap 

tingkatan? Apakah ada keterkaitan dengan ruang dimensi lain? 

Shifu: Xiulian aliran Buddha ada 84.000 aliran Fa, perkataan ini adalah diucapkan oleh 

Buddha Sakyamuni, Buddha Sakyamuni telah mengutarakan apa yang beliau boleh 

beri tahu kepada manusia. Anda sekalian tahu Buddha Sakyamuni juga bukan 

penguasa alam semesta tingkat terakhir, maka hal-hal dari alam semesta tingkat 

terakhir yang lingkupnya lebih besar juga tidak diketahui olehnya. Dengan demikian 

dapat juga dikatakan, Buddha Sakyamuni mengutarakannya dengan berpijak pada 

taraf kondisi dimana dia berada, bahwa Xiulian ada 84.000 aliran Fa, ini adalah yang 

boleh diutarakan kepada manusia, juga tidak salah. Sekalipun diutarakan kepada 

manusia 100.000 aliran Fa, mungkin manusia juga tidak tahu apa gunanya. 

Menurut saya bentuk Xiulian dari 84.000 aliran Fa yang diutarakan Buddha 

Sakyamuni, semua itu sepertinya berkaitan dengan makhluk hidup dalam Triloka. 

Perihal sistem ruang dimensi lain tidak pernah diutarakan kepada manusia, manusia 

juga tidak tahu. Lagi pula di dalam alam semesta lingkungan yang menyerupai bumi ini 

tidak hanya bumi satu-satunya. Tetapi mereka semua tidak berada pada posisi pusat 

dari alam semesta. 

Pengikut: Belum lama berselang pusat latihan telah mengorganisasi beberapa 

kegiatan penyebaran Fa, para praktisi ikut terjun dengan menghabiskan waktu tertentu. 

Tetapi ada sebagian kegiatan seolah-olah kecil sekali hasilnya. 

Shifu: Hasil penyebaran Fa bagaimana, anda sekalian sebatas kemampuan 

melakukannya sampai taraf apa, maka lakukanlah sampai taraf tersebut. Dengan 

adanya kekuatan lama, saya katakan kekuatan lama ini bukanlah iblis yang 

sesungguhnya, mereka adalah kehidupan yang telah bobrok pada tingkat-tingkat 

berbeda, ada yang positif ada pula yang negatif. Mereka semua merasa mereka 

sedang membantu saya, namun bantuan mereka justru telah menjadi halangan bagi 

saya. Dengan adanya faktor-faktor penghalang, maka tingkat kemajuan penyebaran Fa 

kita terhambat, praktisi baru sangat sulit memperoleh Fa, ada orang bahkan telah 

memperoleh Fa juga dibuat menjadi tak acuh terhadap Fa oleh mereka, sehingga tidak 
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belajar lagi. Masalah ini semua sedang dalam penyelesaian, tetapi jangan dibuat takut 

menyerah oleh kesulitan tersebut, bagaimana seharusnya dilakukan, anda sekalian 

tetap lakukanlah secara demikian, masalah tersebut semua sedang dalam 

penyelesaian. 

Pengikut: Anda mengatakan penyebaran Fa dan pencapaian kesempurnaan tidak ada 

hubungan, tetapi penyebaran Fa adalah hal yang paling sakral, dapat benar-benar 

menolong jiwa dari orang yang belum memperoleh Fa, tiada gairah terhadap 

penyebaran Fa apakah juga merupakan hal yang harus diterobos oleh diri sendiri? 

Shifu: Penyebaran Fa dan pencapaian kesempurnaan adalah dua macam pengertian, 

antara kedua pengertian ini tidak ada hubungan langsung. Untuk mencapai 

kesempurnaan harus melalui kultivasi yang menderita, menempuh hingga selesai jalan 

Xiulian anda ini, mencapai taraf kondisi kesempurnaan, itu adalah pencapaian 

kesempurnaan. Sedangkan penyebaran Fa hanya merupakan sesuatu yang mesti 

dilakukan oleh anda sebagai seorang yang maha belas kasih di dalam proses Xiulian, 

hal yang mesti dilakukan di luar peningkatan anda pribadi. Tetapi segala sesuatu yang 

anda lakukan dalam penyebaran Fa, tidak akan dipandang secara tersendiri sebagai 

suatu balasan berkah di tengah manusia biasa, karena pada kehidupan berikutnya 

anda juga tidak ingin lagi menjadi manusia, anda ingin mencapai kesempurnaan, maka 

hal ini seyogianya berhubungan dengan belas kasih dan penyelamatan makhluk hidup 

di dalam Xiulian anda, juga dianggap sebagai bagian dari penegakan keagungan De 

dalam Xiulian anda. 

Pengikut: Remaja wanita suka pada kecantikan, apakah ini watak bawaan atau 

keterikatan? 

Shifu: Perihal remaja wanita berdandan saya pikir sekarang tidak dapat dikatakan 

sebagai keterikatan. Ada yang mengatakan watak bawaan wanita memang demikian, 

sesungguhnya saya lihat wanita memang harus memerhatikan aspek ini, bila kotor 

serabutan siapa pun yang melihat juga tidak enak dipandang. Tetapi dandanan yang 

terlalu berlebihan malah berakibat sebaliknya. Bukan saya yang mengatakan tidak 

baik, sekalipun dilihat oleh manusia biasa mungkin merasa sudah tidak enak 

dipandang. Gaya berbusana seseorang memang perlu didandan. Di atas langit para 

Dewa, Buddha, Bodhisattva tampak megah, sakral dan cantik tak tertandingi, partikel 

daging dan kulit mereka terbentuk oleh partikel yang ekstrem mikroskopis, kalian coba 

pikirkan kulitnya begitu halus sampai taraf apa. Pada saat itu tidak usah dengan 

sengaja berdandan lagi. 

Pengikut: Shifu dalam “Zhuan Falun” mengatakan ”Karena hal ini telah melewati takdir 

anda, melewati jadwal hidup anda yang semula, jiwa yang kemudian diberikan kepada 

anda sepenuhnya adalah untuk berlatih Gong, sedikit saja pikiran anda menyimpang, 

akan membahayakan jiwa”. Mohon Shifu membicarakan sejenak isi bahasan di atas 

secara konkret, saya telah berkultivasi tiga tahun lebih, banyak macam penyakit di 

badan sudah sembuh, kotak-kotak obat yang tak terpisahkan selama beberapa puluh 

tahun juga telah dibuang, walaupun sekarang usia saya 60 tahun lebih, tetapi badan 
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jauh lebih sehat dibandingkan saat berusia 40 tahun lebih. Saya ingin melakukan 

sedikit pekerjaan sebatas kemampuan tenaga dengan memanfaatkan sisa waktu di 

luar Xiulian, apakah boleh? 

Shifu: Tentu boleh, asalkan tidak memengaruhi belajar Fa dan berlatih Gong itu boleh 

saja. Yang dimaksud melampaui usia yang ditakdirkan ialah seseorang dalam satu 

kehidupannya hanya bisa hidup selama beberapa puluh tahun, maka setibanya pada 

usia tersebut, dia akan meninggal. Akan tetapi di saat dia segera sudah akan mencapai 

usia yang ditakdirkan, dia mulai Xiulian. Sebelum Xiulian sudah cukup baik, maka 

begitu Xiulian sangat gigih maju, terlihat orang ini memang adalah bibit unggul. Tak 

peduli berapa usianya, saya juga tidak memandang berapa usianya. Anda sekalian 

tahu bahwa Zhang Shan Feng pada usia 70 tahun lebih baru memperoleh Tao, hidup 

sampai usia 130 tahun lebih. Di usia 70 tahun lebih baru mulai Xiulian, Xiulian secara 

resmi. Dengan kata lain Xiulian tidak tergantung pada usia, yang dipandang ialah anda 

dapat gigih maju atau tidak. Jika benar-benar sanggup mengesampingkan hidup dan 

mati, perihal usia, untuk apa dipikirkan, seyogianya sudah memperoleh Fa, maka 

lanjutkanlah kultivasi. (Tepuk tangan) Jika benar-benar memandang diri sendiri sebagai 

orang Xiulian, tidak memandang diri sendiri sebagai manusia biasa, jiwa anda di dalam 

Xiulian yang tanpa henti, akan diperpanjang dengan tanpa henti, usianya akan terus 

bertambah, agar anda tercukupi menggunakannya untuk Xiulian. Namun ada orang dia 

tidak gigih maju, tidak gigih maju ini hingga membuat dia benar-benar tidak dapat 

mencapai kesempurnaan pada kehidupan kali ini, maka tidak boleh diperpanjang lagi 

bagi dia, di saat semestinya tutup usia biarlah dia pergi. Dalam kehidupan kali ini tidak 

berhasil kultivasi, urusan kehidupan berikutnya juga tertunda, jadi bagaimana? Biarlah 

dia pergi. Beginilah kejadiannya. Oleh sebab itu orang yang berusia lanjut sudah hidup 

beberapa puluh tahun, di tengah berbagai cobaan dan kesulitan di dunia seharusnya 

juga mengerti, bahwa segala keterikatan di atas dunia dan dambaan dalam seumur 

hidup tak lebih hanyalah demikian adanya, diri sendiri juga harus menyadari, ada apa 

lagi yang tidak dapat dilepas? Namun perkataan memang mudah diucapkan, untuk 

dilakukan adalah amat sulit. 

Pengikut: Melalui peristiwa kali ini yang terjadi di Beijing dan Tianjin, memberikan 

inspirasi dan peningkatan yang sangat besar bagi saya, sekalipun sebagai orang yang 

Xiulian di saat krusial juga sulit mewujudkan Sejati-Baik-Sabar, sedangkan mereka 

sungguh telah mewujudkan “Sejati”. Mereka pergi menyampaikan perkataan yang 

benar, sepenuhnya dengan maksud baik, mereka tidak ada hal-hal yang tidak sesuai 

dengan kriteria orang Xiulian, mereka bersabar dengan penuh ketenangan. Mohon 

Shifu legakan hati, pengikut sejati yang benar-benar Xiulian Falun Dafa tidak akan 

mengecewakan Shifu, perkataan kami benar atau salah? 

Shifu: Benar. Di tengah realita saya sudah melihat, saya di dalam artikel “Sekelumit 

Kesan dari Saya” telah menyebutkan, saya mengatakan “Setiap orang mempunyai 

kemauan masing-masing”. Saya seumur hidup ini juga adalah melakukan hal ini, 

bertanggung jawab demi praktisi saya yang dapat menjalani Xiulian agar mencapai 

kesempurnaan. Ketika saya melihat praktisi saya dapat melewati satu demi satu 

cobaan besar yang menyangkut dapat atau tidak mencapai kesempurnaan, apakah 
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kalian tahu bagaimana perasaan hati saya? (Tepuk tangan meriah) Luar biasa, 

sungguh luar biasa, tak salah lagi adalah Dewa yang agung! Saya ingat sepertinya 

Nostradamus ada mengucapkan sepatah kata yang demikian, bahwa dalam satu 

periode waktu adalah saat di mana manusia dan Dewa berada bersama. Tak peduli 

apa yang dia maksud, namun saya kira benar-benar tidak dapat memandang kalian 

sebagai manusia biasa lagi. Apa yang tidak dapat dilepas oleh manusia, kalian dapat 

melepaskannya, apa yang tidak dapat ditahan oleh manusia, kalian telah menahannya. 

Ah, oleh sebab itu orang-orang juga tidak dapat memahami kalian. Tetapi kita harus 

berbuat sedapat mungkin agar orang-orang memahami. (Tersenyum) 

Pengikut: Di dalam Xiulian pengikut bagaimana menguasai dengan tepat hubungan 

pemahaman antara Dafa adalah serius dan Dafa adalah sempurna harmonis? 

Shifu: Dafa adalah serius, seseorang ingin Xiulian mencapai kesempurnaan, bila tidak 

serius apakah dibenarkan? Sedikit saja menyimpang pada Dafa juga akan membuat 

orang Xiulian tidak dapat mencapai kesempurnaan, suatu metode sesat dapatkah 

membuat orang berkultivasi menjadi Dewa yang agung? Mutlak tidak dapat. Oleh 

sebab itu Fa adalah serius, standar pada setiap taraf kondisi keberadaan setiap 

pengikut Dafa harus dapat dipenuhi, ini adalah serius. Apa yang harus disingkirkan di 

dalam proses Xiulian maka harus disingkirkan, tidak boleh asal-asalan. Dafa dapat 

menyelamatkan manusia, dapat menciptakan segala sesuatu dari alam semesta, 

terdapat prinsip hukumnya pada tingkat yang berbeda, prinsip hukum pada setiap 

tingkat berhubungan menyatu dengan keseluruhan Fa, atas bawah berhubungan 

menyatu, luar dalam berhubungan menyatu, mikroskopis dan makroskopis 

berhubungan menyatu, saling berhubungan menyatu, tingkat manapun juga dapat 

berhubungan secara tunggal, maka Fa ini diutarakan dengan berpijak pada sudut 

pandang manapun ia juga sempurna harmonis, dapat diutarakan dengan jelas, tidak 

akan rapuh, segala sesuatu dapat diutarakan dengan sempurna atas dasar prinsip 

hukum. Karena alam semesta dialah yang menciptakan, tentu saja dia dapat 

memanifestasikan secara sempurna kebenaran yang berada di mana saja dan serba 

mampu. Dia dapat mengubah segala hal buruk menjadi hal baik, dia dapat 

menyelamatkan makhluk hidup dan segala sesuatu dalam alam semesta. Dahulu 

bukankah eksis prinsip “terbentuk-bertahan-rusak-musnah”, Dafa dapat membuat 

segala sesuatu yang menuju kemusnahan kembali lagi menjadi baru dan indah. Dia 

memang dapat memerankan segala fungsi, adalah serba mampu, oleh sebab itu Dafa 

ini mutlak adalah sempurna harmonis tak terhancurkan. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Sebagian pengikut beruntung mengenal Dafa setelah 25 April 1999, di saat 

mendengar orang-orang yang menganiaya Dafa membicarakan tentang Dafa, hanya 

selama dua bulan sudah sangat merasakan mahaluas dan mendalamnya Dafa. 

Shifu: Orang jahat akan mendengar sesuatu yang jahat, orang baik tentu dapat 

mendengar sesuatu yang baik! Ketika orang-orang jahat mencaci Dafa, bagaimanapun 

dia harus menyebut “Falun Gong” tiga huruf itu. Praktisi kita ini seyogianya telah 

melihat “Falun Gong,” telah melihat yang baik ini. (Tepuk tangan) Fa Buddha tentu 

tidak dapat dirusak oleh manusia, setiap kali kejahatan memperalat orang jahat 
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melakukan perusakan terhadap kita sesungguhnya adalah penyiaran secara luas bagi 

kita! (Tepuk tangan meriah) Tetapi maksud hati dari orang yang berbuat jahat itu 

adalah buruk, hal ini harus dipastikan. Itu merupakan posisi dari jiwanya. 

Pengikut: Bagaimana memperteguh diri sendiri terhadap pemahaman Dafa yang lebih 

tinggi? 

Shifu: Yang saya ajarkan kepada kalian adalah prinsip hukum, pada mulanya para 

praktisi juga sekadar merasakan bahwa prinsip hukum ini baik, barulah dipelajari. 

Berangsur-angsur mereka telah melihat prinsip hukum ini bukan sekadar menyuruh 

orang menjadi baik, melainkan sebuah buku untuk Xiulian, adalah sebuah Fa Buddha, 

hukum langit, maha hukum alam semesta, ini adalah pemahaman mereka secara 

berangsur-angsur. (Tepuk tangan) Maka saya kira lebih baik berkultivasi dengan tidak 

menganut suatu pemikiran apa pun. Seandainya tiap hari memikirkan ingin pergi ke 

surga Buddha, sesungguhnya itu juga bisa menjadi keterikatan. Semestinya tanpa ada 

yang dimohon namun memperoleh dengan sendirinya, anda hanya peduli terus 

berkultivasi, segalanya juga akan termanifestasi ke luar. Setelah termanifetasi malah 

merasa: Oh, semua ini adalah wajar. Karena anda sudah berada pada taraf kondisi itu, 

maka juga merasa sangat wajar. Manusia memang berada pada taraf kondisi manusia 

selalu ingin melihat hal-hal yang lebih tinggi dari taraf kondisinya, semua itu adalah 

keterikatan hati. Orang Xiulian di saat berada pada taraf kondisi tersebut setelah 

melihat juga tidak merasa heran, sangatlah wajar. 

Pengikut: Pengikut di Guangzhou sangat merindukan anda, sangat ingin bertemu 

dengan anda. 

Shifu: Terima kasih kepada praktisi Guangzhou, sekarang sudah sulit dikatakan. 

(Tersenyum) Karena sementara masih tidak memungkinkan. 

Pengikut: Pengikut Dafa dari pusat latihan Dunlu kota Nanjing beserta segenap 

pengikut Dafa kota Nanjing kirim salam pada Shifu yang maha belas kasih. Bersamaan 

juga menyampaikan penghormatan yang tinggi! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. 

Pengikut: Seluruh pengikut Dafa dari Beijing, Lanzhou, Harbin, Qiqihaer, Mongolia 

dalam, Guangzhou, Shanghai, Wuhan kirim salam pada Shifu, mohon Shifu melegakan 

hati! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. 

Pengikut: Kekuasaan bajik dari seumur hidup kaisar Kang Xi apakah untuk memberi 

teladan kepada raja-raja generasi berikutnya? 

Shifu: Kaisar Kang Xi seumur hidup memang lebih mulia, masa jaya Kang Qian terus 

disiarkan orang-orang di dalam sejarah. Urusan manusia saya tidak bicarakan lebih 

lanjut, Kang Xi adalah seorang kaisar yang mulia. 
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Pengikut: Pengikut pernah menanyakan sebuah pertanyaan yang membuat anda 

sangat sedih. 

Shifu: Tidak ada sesuatu yang sedih, mungkin pikiran saya sedang memikirkan hal 

yang lain. Hal yang saya pikirkan tidak sama dengan kalian, yang kalian lihat adalah 

bentuk permukaan, yang saya lihat adalah perwujudan yang sesungguhnya. 

Pengikut: Godaan birahi yang muncul dalam mimpi adalah suami sendiri, apakah ini 

juga merupakan pengacauan iblis? 

Shifu: Karena suami anda tepat berada di situ, dia pasti bukan suami anda, maka dia 

pasti adalah jelmaan. Harus diwaspadai. 

Pengikut: Adik perempuan saya adalah seorang siswa akademi kedokteran tradisional 

Tiongkok, pada semester akan datang ada satu mata pelajaran wajib qigong, apakah ia 

seharusnya tidak mengikuti pelajaran tersebut? 

Shifu: Siswa di akademi kedokteran tradisional Tiongkok, memang betul, sekarang 

akademi kedokteran di Tiongkok juga mulai mengenal fungsi pengobatan qigong 

secara langsung bagi ilmu kedokteran tradisional Tiongkok, juga mulai dipelajari. Tetapi 

sepengetahuan saya, jarang sekali yang berhasil mempelajari qigong aliran yang 

benar. Karena di saat qigong mulai dimasyarakatkan ada beberapa macam yang agak 

baik. Belakangan berangsur-angsur mulai muncul qigong palsu. Metode Gong yang 

muncul pertama yang agak baik adalah Taichiquan. Dewasa ini juga ada beberapa 

orang yang merevisi Taichiquan sehingga jadi tidak karuan, yang telah direvisi pasti 

bisa mencelakakan orang. Kemudian telah muncul Yijinjing. Taichi dari aliran Tao, 

sedangkan Yijinjing dari aliran Buddha, Yijinjing adalah sesuatu dari kuil Shaolin yang 

digunakan para biksu untuk berkultivasi batin. Kemudian secara menyusul muncul pula 

cara Xiulian dari kalangan rakyat yang disebut Wuqinshi. Semua ini adalah yang lebih 

bermanfaat bagi manusia, yang lainnya masih ada, saya tidak menyebutnya satu per 

satu. Sekarang ini semuanya adalah qigong kacau-balau yang mengandung Futi, jika 

sampai dimasukkan dalam sekolah untuk dipelajari, benar-benar akan mencelakakan 

para murid. 

Pengikut: Mengukur diri sendiri dengan kriteria orang Xiulian, setiap saat takut Shifu 

tidak mengakui saya sebagai seorang pengikut sejati, tetapi orang lain selalu merasa 

saya cukup lumayan, belakangan sampai-sampai suruh saya jadi pembimbing. Saya 

tahu sekali bahwa saya tidak pantas, saya takut akan merugikan citra Dafa. 

Shifu: Ketakutan ini sepertinya sudah berlebihan sedikit. Padahal menjadi pembimbing 

juga tidak ada terlalu banyak hal apa yang dilakukan, bukan berupa suatu jabatan, tiap 

hari yaitu datang ke tempat latihan mengorganisasi orang-orang berlatih Gong, belajar 

Fa, tidak ada pekerjaan yang berlebihan. Jangan takut begitu banyak, merasa diri 

sendiri kultivasinya tidak baik, ini semestinya sangat baik, agar diri sendiri dapat 

melihat jarak kekurangan pribadi. Setelah melihat kekurangan dan kesalahan jangan 

takut. Bila ada maka singkirkan dia, seandainya tidak ada keterikatan dan kesalahan 
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malah tidak perlu berkultivasi lagi. Di dalam proses Xiulian selalu akan ada sifat-sifat 

hati manusia, hal ini adalah pasti. 

Pengikut: Di saat saya mengalami penderitaan, saya tahu ini adalah sebuah cobaan, 

hati sedapat mungkin tidak terusik. Tetapi bila mengalami hal yang menyenangkan, 

malah tak terhindarkan akan merasa senang. 

Shifu: Biarlah merasa senang, tidak apa-apa. Rasa senang bagaimanapun jauh lebih 

baik daripada tidak berhasil melewati cobaan yang terasa sangat sulit oleh diri sendiri, 

sesungguhnya perasaan senang anda itu, seiring meningkatnya taraf kondisi anda 

dengan sendirinya akan sirna, anda tidak perlu dengan sengaja mengekangnya. Tentu 

saja begitu ada hal yang menyenangkan lalu berjingkrak-jingkrak kegirangan, itu tidak 

semestinya. Anda sekalian memiliki akal budi dan pengetahuan, maka saya pikir ini 

tidak ada masalah. Tetapi cobaan yang getir itu, memang sulit dilewati. 

Pengikut: Apakah Sang Sadar ada tinggi rendahnya tingkatan? 

Shifu: Tentu ada, sekalipun Tathagata juga bukan semuanya pada satu tingkatan. 

Karena sebagaimana telah saya katakan mereka adalah raja Fa, orang Xiulian 

menyebut mereka secara keseluruhan adalah Tathagata. Masih ada maharaja Fa, 

maharaja Fa yang lebih tinggi. 

Pengikut: Apakah ada, jiwa Sang Sadar yang lebih rendah diatur oleh Sang Sadar 

yang lebih tinggi? 

Shifu: Ini tidaklah seperti yang anda pikirkan begitu, jangan menggunakan pikiran 

manusia untuk memikirkan Dewa, itu tidak dapat dipikirkan hingga mengerti, juga 

adalah tidak hormat. Sekali berhasil kultivasi menjadi Tathagata, di dalam lingkup batas 

kemampuannya, segala sesuatu bebas sekehendak hati, tak ada yang tidak mampu 

dilakukan. 

Pengikut: Saya adalah praktisi pada masa awal, bila kita sudah berupaya secara 

maksimal, namun berhubung dasar bawaan diri sendiri rendah, di saat hari tamatnya 

Xiulian, masih tidak dapat mencapai kesempurnaan, apakah kita dapat pergi bersama 

Shifu? Apakah masih bisa pergi ke… 

Shifu: Dikatakan berupaya secara maksimal menjalani kultivasi, itu juga menandakan 

terlalu minim rasa percaya diri. Anda sudah berupaya secara maksimal menjalani 

kultivasi, masih tidak dapat mencapai kesempurnaan, itu sudah tidak benar. Perkataan 

ini bertentangan, (tersenyum) tidak eksis masalah ini. Asalkan gigih maju, anda juga 

tidak tahu dasar bawaan anda bagaimana, mengapa mengatakan dasar bawaannya 

rendah, seyogianya telah berupaya secara maksimal, yang menanti anda tentu adalah 

pencapaian kesempurnaan! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Jika memandang bumi sebagai sebuah partikel, misalnya sebuah molekul, 

maka benda yang terbentuk oleh molekul seperti bumi ini akan lebih rendah setingkat 

daripada manusia, karena semakin tinggi tingkatnya, materi yang membentuknya 

semakin halus. 
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Shifu: Seandainya saya mengutarakan segalanya dari alam semesta ini, itu juga tidak 

dibenarkan. Tetapi saya telah memberi tahu anda, semakin halus adalah semakin 

mikroskopis, tingkatnya semakin tinggi. Namun saya juga telah memberi tahu anda 

bahwa planet bumi berada pada tingkat paling rendah. Tingkat yang paling rendah ini 

berada di antara partikel besar dan partikel kecil, maka sesungguhnya saya juga telah 

memberi tahu anda, dia lebih rendah dari partikel besar, juga lebih rendah dari partikel 

kecil, karena dia berada di tengah, dia adalah yang paling rendah. Perihal benda yang 

lebih besar kita juga telah membicarakannya, dia juga lebih tinggi dari manusia. 

Pengikut: Saya tidak punya tape recorder untuk memutar musik Falun Dafa di saat 

berlatih Gong, bolehkah menggunakan cara hitungan untuk berganti pose di saat 

berlatih gerakan? 

Shifu: Boleh, karena dulu di saat awal kami berlatih Gong, di saat saya mengajarkan 

praktisi tidak ada musik, dilakukan dengan cara menghitung perkalian. Bagaimanapun 

Xiulian adalah hal yang supernormal, karena kita memiliki mekanisme yang otomatis, 

ketika mekanismenya menjadi sangat kuat, gerakan tangan begitu selesai melakukan 

sampai kesembilan kali, kedua tangan dengan sendirinya bersusun silang di depan 

perut. Maka saat kita berlatih Gong disebutkan “Suiji Erxing,”2 sekali mekanismenya 

terbentuk ia akan berputar secara otomatis, agar mekanisme menggerakkan tubuh 

untuk berlatih Gong. Dijamin ia berlangsung secara otomatis. Jadi tujuan saya 

menyuruh para praktisi berlatih Gong dengan mendengar musik adalah agar praktisi 

pemula secepatnya mencapai kondisi yang tak terganggu oleh pikiran kacau, 

mendengar musik dengan sendirinya tidak memikirkan hal-hal lain lagi. Dengan cara 

satu pikiran menggantikan seribu pikiran, demikianlah cara yang dipergunakan. Maka 

mendengar musik itu juga merupakan sebuah pikiran, tetapi saya juga telah 

menambahkan kandungan makna dari Fa dan Gong ke dalam musik ini, agar ia 

berfungsi sebagai pelengkap bagi Xiulian, maka itu adalah tujuan mendengar musik 

saat berlatih Gong. 

Jika dapat melakukan gerakan dengan tepat, berlatih Gong dalam keadaan tanpa 

musik adalah sama saja, tidak ada pengaruh. 

Pengikut: Dapatkah saya menggantikan tidur dengan berlatih Gong? Apakah ini 

diperbolehkan? 

Shifu: Tidak boleh, karena ini juga adalah melangkah ke sebuah sisi ekstrem yang lain. 

Kalian di dalam proses Xiulian masih mengandalkan tubuh ini untuk berkultivasi, tanpa 

tubuh ini segalanya juga tidak dapat Xiulian lagi. Dari itu perlu makan, perlu tidur, 

menjamin kondisi kesehatan tubuh ini, maka kalian perlu tidur. Perihal bagaimana bila 

dilanda kesibukan oleh pekerjaan, demi urusan Dafa atau pekerjaan terlalu sibuk, 

beberapa hari kurang tidur, itu adalah insidentil, itu merupakan permasalahan lain. 

Melalui berlatih Gong, segera akan pulih kembali. Seandainya dalam jangka panjang 

terus begini berlatih Gong namun tidak tidur, dengan berlatih Gong menggantikan tidur, 

itu tidak benar. Dafa bukan dikultivasi secara demikian, mengapa harus begini? Karena 

                                                 
2
 隨機而行 (Suiji Erxing) -- Bergerak mengikuti mekanisme. 
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syarat utama dari Xiulian anda adalah peningkatan Xinxing, dengan demikian baru 

dapat membuat anda benar-benar meningkat. Jika Xinxing anda tidak meningkat, 

biarpun anda berlatih Gong betapa banyak juga tidak dapat meningkat. Ini bukan 

dengan perbuatan manusia, secara paksa membuat latihan Gong ini meningkat, jika 

Xinxing tidak ditingkatkan bagaimanapun anda berlatih ia juga tidak bisa meningkat. 

Pengikut: Pengikut tahu berdagang saham adalah tidak baik, namun tidak dapat 

memahami apa hakikatnya. Di perusahaan Amerika Serikat, saham dianggap sebagai 

sejenis kesejahteraan dibagikan kepada orang-orang, apakah ini termasuk harta yang 

tidak halal? Apakah saham merupakan sebuah cara untuk menghimpun dana dan 

mengembangkan usaha bagi perusahaan? 

Shifu: Saya boleh beri tahu anda sekalian, kebenaran yang dianggap oleh manusia 

belum tentu benar, terutama di saat moralitas manusia menjadi tidak baik, apa yang 

dianggap baik oleh manusia sangat mungkin adalah buruk. Anda semua tahu sesuatu 

yang diperoleh dengan bekerja, atau diri sendiri memberi sumbangsih melalui ide 

pemikiran, atau anda mengelola bisnis yang sangat besar, anda punya kepandaian 

tersebut, semua ini adalah meraih keuntungan secara wajar, berapapun banyaknya 

yang diraih juga tidak apa-apa. Bila dengan cara berspekulasi, bagaimanapun saya 

merasa kurang begitu baik. Karena dalam alam semesta ini ada sebuah prinsip yang 

disebut “tidak kehilangan tidak akan memperoleh”. Mungkin di saat mendapatkan harta 

dan keuntungan itu anda juga tidak tahu diri sendiri telah kehilangan berapa banyak 

benda baik, karena anda tidak mengorbankan sesuatu. Saham ini kadang naik kadang 

turun, hati orang juga ikut bergolak, bagaimana boleh melakukan hal ini bila anda 

Xiulian. Ada orang telah menjadi kaya, maka kemungkinan besar ada pula yang bunuh 

diri melompat dari atas gedung. Sesungguhnya saham adalah judi, jadi sebagai 

seorang praktisi Xiulian apakah patut berjudi, saya katakan tidak patut. Tentu saja saya 

tidak mengatakan manusia biasa di tengah masyarakat umum bagaimana menyikapi 

saham ini, manusia patutkah bermain saham, itu adalah urusan manusia biasa. Saya di 

sini sekadar mengutarakan prinsip Xiulian kepada orang yang Xiulian. Bagaimanapun 

kalian harus melampaui kondisi manusia biasa, harus menuntut diri sendiri dengan 

kriteria yang lebih tinggi. Bukankah demikian? Saham yang dibagikan oleh unit kerja 

sebagai dana kesejahteraan atau sebagian dari gaji boleh langsung diuangkan menjadi 

tunai. 

Pengikut: Orang Xiulian tidak boleh menanggung karma untuk sanak saudara, 

mengapa anak-anak yang tidak mempunyai karma boleh menanggung karma bagi 

kita? 

Shifu: Mungkin anak tersebut melihat orang tuanya di saat melewati cobaan terlalu 

sulit untuk dilewati, tekadnya rendah sekali, maka ditanggungnya sedikit untuk anda, 

anda malah tidak terima, mengapa anak menanggung penderitaan saya? (Tersenyum) 

Ini sekadar mengungkapkan sebuah prinsip, tidak berarti harus demikian. Tetapi juga 

hanya anak pengikut Dafa baru ada kejadian yang begini. 
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Pengikut: Anak berumur lima tahun sudah Xiulian selama dua tahun, dia mengatakan 

di depan dahinya terdapat sebuah pesawat televisi, Shifu siang malam berceramah Fa 

kepadanya, ini berupa gangguan atau memang keadaan yang layak? 

Shifu: Bagi anak kecil ini bukan gangguan, mungkin memang melalui cara ini supaya 

anak tersebut memperoleh Fa. Tetapi hal tersebut mutlak tidak akan memengaruhi 

anak beristirahat. 

Pengikut: Di tengah masyarakat manusia biasa, terdapat kekuatan amat besar yang 

bersifat keiblisan sedang merusak Dafa secara skala besar, bahkan sampai keadaan 

ingin membasminya, cara apa yang terbaik untuk menyempurnakan dan 

mengharmoniskan Dafa? 

Shifu: Ada seorang praktisi berkata pada saya: “Saya berkultivasi Dafa sekali mulai 

terus sampai tuntas, sekalipun kepala telah dipenggal, badan saya tetap duduk 

bermeditasi di sini.” (Tepuk tangan) Bila pikiran seseorang tidak bergerak, cara 

paksaan apa pun hanya dapat mengatasi permukaan, tidak dapat mengatasi pokoknya. 

Di dalam Xiulian saya membuat manusia mengerti atas dasar prinsip, jika menangani 

seseorang hanya secara formalitas, tidak memperkenankan dia berbuat sesuatu, 

dapatkah itu dibenarkan? Bukankah demikian? Tentu saja ada pula praktisi 

mengatakan pada saya bahwa dia justru tidak peduli apapun, biar bagaimana 

diganggu, tetap tidak bergerak, itu adalah paling baik. Tentu adalah pikirannya tidak 

bergerak, bukan orangnya tidak bergerak. 

Pengikut: Tiap hari memikirkan penyebaran Fa apakah bisa diperalat oleh iblis? 

Shifu: Memikirkan penyebaran Fa adalah hal yang baik, tidak ada salahnya. Tetapi 

juga jangan sampai memengaruhi Xiulian, sebagai pengikut Dafa, pekerjaan 

penyebaran Fa memang betul harus dilakukan. 

Pengikut: Di masyarakat Barat orang-orang lebih memerhatikan keindahan gigi, 

sebagai pengikut Dafa apakah kita boleh memutihkan gigi? 

Shifu: Ingin memutihkan boleh saja, ini tidak terhitung masalah apa-apa, anggap saja 

anda ingin bersolek. Semua ini adalah hal manusia biasa. 

Pengikut: Ketika Buddha Sakyamuni dan Yesus menyebarkan Fa menyelamatkan 

manusia, makhluk hidup dalam alam semesta sudah menyimpang dari Fa, mengapa 

ketika itu tidak dilakukan pelurusan Fa? 

Shifu: Karena mereka hanyalah Tathagata, maka tidak mampu meluruskan Fa alam 

semesta, mereka hanya dapat meluruskan Fa mereka sendiri. 

Pengikut: Mohon tanya guru, apakah setiap orang sudah pernah mengalami tahap 

cobaan pencapaian kesempurnaan, bagi yang tidak berhasil melewati apakah kelak 

masih ada kesempatan? 

Shifu: Hal ini saya tidak boleh katakan, seandainya saya beri tahu anda bahwa masih 

ada (yang harus dilewati), anda lalu menunggu dan bersiap-siap, itu juga tidak berlaku. 
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Saya beri tahu anda bahwa semua dapat mencapai kesempurnaan, ada berapa yang 

telah mencapai kesempurnaan, semua ini juga tidak boleh dikatakan. 

Pengikut: Saya sudah lama tinggal di Amerika Serikat, terhadap keadaan dalam 

negeri Tiongkok selalu ada semacam perasaan yang suka membantu, terutama 

kepada para pelajar yang miskin, saya pikir ini adalah semacam rasa kasihan. Setelah 

Xiulian Falun Dafa, timbul suatu rontaan terhadap perasaan mental ini, tidak tahu patut 

atau tidak untuk membantu, dalam hati terjadi konflik yang sengit, tidak tahu apakah ini 

adalah Qing di tengah manusia biasa, atau belas kasih yang telah meningkat? 

Shifu: Terhadap orang di kampung halaman ada semacam perasaan saudara setanah 

air, ini juga tidak ada suatu kesalahan apa. Melihat seseorang miskin menderita lalu 

dibantu juga tidak salah. Tetapi yang saya maksud ialah praktisi Xiulian harus 

menempatkan lebih banyak upaya di atas Xiulian. Karena ada banyak hal anda tidak 

dapat melihat sebab-musabab yang ditakdirkan padanya, bagaimana jika orang yang 

anda bantu itu kelak adalah orang yang merusak Dafa. Tentu saja orang yang ingin 

anda bantu semuanya adalah yang kelak akan belajar Dafa. Jasa anda tak ternilai, 

karena mereka kelak akan membalas anda dengan kebajikan. Setiap hal harus 

menggunakan kriteria tingkat tinggi sebagai orang Xiulian untuk menuntut diri sendiri. 

Ada orang mengatakan saya berbuat kebaikan dengan membangun kuil, 

sesungguhnya menurut saya, bahkan Sakyamuni juga pernah mengatakan bahwa Fa 

yang mengandung suatu maksud ibarat gelembung khayalan. Bila tidak mengultivasi 

diri sendiri selamanya tidak dapat meningkat, anda membangun kuil di seluruh kota 

juga tidak dapat menjadi Buddha, karena anda tidak berkultivasi. Mungkinkah Buddha 

itu membawa anda lewat pintu belakang, melihat anda membangun banyak kuil 

untuknya lalu mempersilahkan anda naik ke atas, ini adalah menilainya dengan hati 

manusia biasa. Apakah demikian gerangan masalahnya? Bukan, bila tidak berkultivasi 

siapa pun juga tidak dibenarkan. Dibicarakan sebaliknya mungkin kuil yang anda 

bangun tidak ada Buddha, Buddha juga tidak mau ke sana, malah ditempati oleh 

serigala, samur kuning, ular dan hantu. Berarti anda membantu kejahatan berbuat 

jahat, anda sebaliknya telah melakukan hal buruk. Pendek kata beginilah 

hubungannya, manusia tidak dapat melihat jelas secara mendasar, kita sebagai orang 

yang Xiulian tentu harus mengerti. 

Pengikut: Dalam ”Uraian Falun Dafa” halaman 72 (versi mandarin) disebutkan: 

”Seandainya benar-benar masih dapat melanjutkan kultivasi, anda mengatakan saya 

masih dapat berkultivasi, masih ingin berkultivasi, karma sanak famili dan teman karib 

diambil alih, anda telah menghapusnya, bahkan berubah menjadi De. Secara pokok ini 

adalah amat sulit, karena ia saling mengisi dan saling melengkapi dengan Xinxing 

seseorang dan kapasitas batinnya, maka sesampainya tahap tersebut sudah terisi 

penuh, sudah tidak dapat diisi masuk lagi, ada perwujudan seperti ini. Orang yang 

menanggung lagi penderitaan mungkin dikarenakan kapasitasnya tidak mencukupi 

akan jatuh ke bawah, sia-sia berkultivasi.” Mohon tanya Shifu, perkataan dari kalimat 

terakhir itu bagaimana dipahami? 
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Shifu: Itu dibicarakan atas dasar prinsip Fa, bila benar-benar terdapat keadaan seperti 

ini juga ada cara agar seseorang dapat kultivasi meningkat ke atas. Jika seorang 

praktisi Xiulian berhubung cobaan yang terlalu berat sehingga tidak dapat 

ditanggungnya, maka dia akan melangkah ke suatu sisi ekstrem lainnya. Ketika 

seorang manusia awam mengkritik orang lain tidak boleh terlalu kelewat batas, sekali 

kelewat batas orang bersangkutan jadi tidak bisa terima. Bahkan mungkin dengan 

seketika menuju ke sebuah sisi ekstrem lain. Ini adalah perihal seorang manusia awam 

menangani masalah secara tidak layak. Xiulian juga sama, ketika Xiulian mencapai 

suatu tahap, penderitaan yang terlampau besar dibebankan pada anda, anda benar-

benar jadi sangat berbahaya, saat melewati cobaan anda juga tidak akan diberi tahu, 

bolehkah anda diberi tahu? Bahwa ini adalah cobaan untuk anda lewati, anda sedang 

Xiulian, tentu tidak akan diberi tahu. Ada satu kemungkinan lagi ialah seseorang 

setelah Xiulian mencapai kesempurnaan juga pasti akan terbuka kesadarannya, ini 

adalah pasti. Jika anda berkultivasi sampai di situ sudah penuh namun masih tidak 

memperkenankan anda terbuka kesadarannya, anda sudah mencapai batas 

maksimum, masih tidak dapat terbuka kesadarannya, maka dengan seketika akan 

berubah menjadi putus asa, tanpa harapan akan membuat seseorang dalam sekejap 

melangkah menuju suatu sisi ekstrem yang lain, itu adalah sangat berbahaya, 

demikianlah maksudnya. 

Pengikut: Praktisi di kota Wushun dan Xi An kirim salam pada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. 

Pengikut: Famili saya di dalam negeri Tiongkok yang Xiulian Falun Dafa, dalam 

keadaan tidak dapat berlatih Gong di pusat latihan karena ada gangguan dari pihak 

luar, mereka Xiulian di rumah, tekad Xiulian tidak berubah, mohon tanya Shifu apakah 

ini dapat memengaruhi keberhasilan kultivasi mereka untuk mencapai kesempurnaan. 

Shifu: Dalam “Zhuan Falun” saya sejak dini sudah membicarakan hal ini, baik di rumah 

maupun di luar adalah sama, tetapi anda sekalian jangan kehilangan sebuah kondisi 

yang dapat saling meningkatkan diri. Dafa dapat membuat praktisi melangkah menuju 

kesempurnaan, para praktisi juga harus menyempurnakan dan mengharmoniskan 

Dafa. 

Pengikut: Apakah pengikut ada kesempatan mendengar alunan bacaan “Hong Yin” 

dari mulut Shifu sendiri? Bolehkah dengan kaset video… 

Shifu: Kelak bila ada kesempatan boleh. 

Pengikut: Anda mengajarkan kami harus baik kepada orang lain, pengikut wanita 

harus mewujudkan kelembutan. Namun acap kali akan menimbulkan salah paham dari 

lawan jenis, apakah tetap berpegang seperti sikap manusia biasa itu terhadap lawan 

jenis? 

Shifu: Betul, apakah penampilan kita dalam berbicara mutlak harus seperti laki-laki? 

Sebagai wanita tentu harus seperti gaya wanita, melakukan hal apa pun seperti gaya 
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wanita, saya sekadar beri tahu kalian demikian. Perihal timbul salah paham, bila itu 

adalah wajar tidak akan terjadi. Dalam pergaulan dengan orang-orang jangan 

keterlaluan, wajar dan terbuka, pasti tidak ada masalah. 

Pengikut: Suami saya adalah orang Amerika, saya perkenalkan Dafa kepada dia 

setelah saya memperolehnya, dalam proses dia membaca, saya melihat Falun berada 

di atas kepalanya, namun pada suatu hari tiba-tiba dia mulai belajar Yoga, dan 

mengatakan Yoga membuat tubuhnya kuat perkasa, bahkan hampir setiap malam 

menghendaki… 

Shifu: Ada sebagian hal perlu dilihat secara kepala dingin, pertama harus melihat diri 

sendiri, apakah diri sendiri terdapat masalah pada suatu aspek, jika bukan itu tentu 

merupakan gangguan iblis. Tetapi tak peduli apakah itu merupakan gangguan, atau diri 

kita sendiri terdapat masalah, terhadap suami sendiri boleh bicara dengannya menuruti 

akal sehat, manusia punya rasio. Kita semua harus menjaga Xinxing, orang lain boleh 

bersikap tidak benar, kita sendiri tidak boleh bersikap demikian. Jika diri sendiri dapat 

menjaga Xinxing, satu tenggang waktu kemudian hal-hal tersebut semua akan berlalu, 

tidak akan bertahan lama, akhirnya dia pasti mengalami perubahan dikarenakan 

penerobosan tingkatan Xiulian kita sendiri, dijamin adalah demikian! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Bagaimana hubungan hasrat subjektif dengan tanpa ego tanpa aku? 

Shifu: Jangan mencampur-adukkan pemikiran manusia biasa dengan kondisi Xiulian. 

Hasrat subjektif yang anda katakan kemungkinan besar adalah keterikatan manusia 

biasa, tanpa ego tanpa aku adalah tuntutan saya yang harus dicapai oleh kalian di 

dalam Xiulian, bukan menghendaki kalian mewujudkannya secara dibuat-buat, tetapi 

bila kalian tidak berusaha menjabarkan hal tersebut di dalam Xiulian, maka itu sudah 

bukan Xiulian lagi. Yaitu anda tidak boleh melakukan secara paksa, begitu mulai saya 

sudah harus dapat mewujudkan tanpa ego tanpa aku, bagaimana bentuk tanpa ego 

tanpa aku saya masih tidak tahu. Oleh sebab itu segalanya juga dapat dipahami dalam 

peningkatan diri seiring proses Xiulian, dengan demikian baru dapat mewujudkannya. 

Pengikut: Suami saya merobek buku Dafa, pernah mengucapkan banyak kata-kata 

yang tidak hormat terhadap Dafa, juga telah beberapa kali melakukan hal yang tidak 

hormat terhadap Dafa, pengikut merasa amat sedih, dia belum pernah membaca buku 

Dafa. 

Shifu: Di antara kita yang hadir di sini ada orang seperti ini, dulu tidak paham terhadap 

Dafa dan juga telah melakukan hal semacam ini, kemudian dia telah belajar Dafa, coba 

lihatlah apakah ini disebabkan diri sendiri terdapat suatu penyebab, ataukah benar-

benar merupakan suatu gangguan, tetapi ada satu hal, biarpun itu adalah gangguan, 

atau kondisi yang muncul di tengah Xiulian, praktisi juga harus menjaga Xinxing. 

Orang-orang boleh melakukan hal buruk dan hal yang salah, tetapi kita tidak boleh. 

Sesungguhnya manusia setelah melakukan sesuatu semua harus membayarnya, 

melakukan hal yang merusak Dafa dosanya sangat besar. 
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Pengikut: Kadang-kadang penyelaman pengikut Dafa dalam berlatih Gong dan belajar 

Fa, membuat orang-orang di sekitarnya tidak memahami, bahkan mereka mundur 

begitu melihat keadaan. Apakah ini karena para pengikut belum mewujudkan Xiulian 

dengan semaksimal mungkin menyesuaikan masyarakat manusia biasa? 

Shifu: Ini perlu dilihat bagaimana penyelamannya. Jika praktisi sering kali seharian 

berlatih Gong dan belajar Fa, urusan di rumah tidak dikerjakan, pekerjaan juga tidak 

dikerjakan, itu tidak benar. Ada lagi apabila kita biasanya saat berlatih Gong kalian 

semua mengenakan baju kuning, maka manusia biasa akan merasa kegiatan anda 

adalah agama, sehingga tidak begitu berani melibatkan diri, jika kita di saat berlatih 

Gong, semua orang sesukanya mengenakan pakaian sehari-hari, sama dengan orang-

orang pada umumnya, sedapat mungkin sama dengan orang-orang di sekitar, maka 

mungkin ada orang akan datang ikut berlatih Gong, datang memperoleh Fa. 

Pengikut: Di depan mata saya berputar selaput seperti kulit balon gas yang tembus 

pandang, sudah berjalan dua tahun lebih, di tengah selaput ada banyak titik hitam yang 

berubah-ubah, tidak tahu apakah ini berhubungan dengan Xuanguan?3 Mohon Shifu 

memberi petunjuk. 

Shifu: Mungkin demikian, keadaan konkret dari setiap orang semuanya tidak ingin 

saya utarakan, ini ada manfaatnya terhadap Xiulian kalian. 

Pengikut: Saya mempunyai seorang cucu perempuan berdarah campuran yang 

berumur satu tahun, saya menemaninya selama 24 jam. Di saat saya membaca buku 

ia selalu ingin mengecup buku “Zhuan Falun” dan foto Shifu. Tidak tahu apakah boleh 

memutar kaset ceramah Fa Shifu untuk didengar olehnya? Untuk membantu ia 

memperoleh Fa? 

Shifu: Tentu saja boleh, tentu saja boleh. Anak pengikut Dafa memang tidak sama 

dengan anak orang biasa. 

Pengikut: Saya mewakili pengikut Dafa daerah Hai Dian kota Beijing kirim salam pada 

Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Di dalam Xiulian semakin dikorek dan disingkirkan keterikatan hati diri 

sendiri, semakin dapat mengenali bermacam-macam keterikatan yang ada pada 

manusia biasa serta keburukan yang terkandung dalam keterikatan tersebut, mohon 

tanya Shifu harus dengan kondisi hati yang bagaimana menyikapinya? 

Shifu: Ini adalah wajar, setelah melewati Xiulian satu periode waktu, semuanya juga 

ada penghayatan yang demikian. Hal-hal yang terbentuk di tengah masyarakat 

manusia biasa ini, terdapat pada setiap orang dalam masyarakat umum, manusia biasa 

tidak dapat melihatnya. Kalian dapat melihat dikarenakan kalian telah melampaui 
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manusia biasa di tengah Xiulian. Tetapi harus mempunyai pikiran yang menyingkirkan 

dan menolaknya. 

Pengikut: Di saat menerjemahkan “Falun dari aliran Buddha, Yin-Yang dari aliran Tao, 

segala yang ada dalam sepuluh penjuru dunia, tiada yang tak terefleksi di dalam 

Falun”, ada orang menerjemahkan Falun dari aliran Buddha menjadi “Roda Dharma”, 

apa perbedaan “Roda Dharma” dengan Falun yang diutarakan dalam Dafa? Mohon 

Shifu memberi petunjuk yang jelas, “Dharma” yang dimaksud dalam bahasa Inggris 

adalah ajaran agama Buddha. Shifu sudah pernah memberi petunjuk, bahwa dua kata 

Falun yang di depan dan di belakang semuanya harus diterjemahkan langsung 

menurut Pinyin4 bahasa mandarin menjadi Falun. 

Shifu: Betul, diterjemahkan langsung lebih baik sedikit. Karena ada sebagian istilah 

memang harus diterjemahkan langsung, ada sebagian jenis bahasa betul-betul sangat 

sulit untuk merefleksikan makna yang sesungguhnya dari Falun. Maka ada sebagian 

hal tidak dapat diterjemahkan, saya pikir adalah demikian, tidak boleh menggunakan 

kata “Roda Dharma”, karena kandungan maknanya sama sekali berbeda. 

Pengikut: Awal bulan ini ketika melihat laporan dari harian “World Daily News” 

mengatakan tentang “Mengekstradisi …”, hati pengikut betul-betul amat sedih. Sering 

kali berdiri seorang diri di hadapan foto Shifu mencucurkan air mata, timbul niat pikiran 

ingin pulang ke Tiongkok menanggung penderitaan untuk Shifu. 

Shifu: Perasaan anda sekalian, saya dapat melihatnya semua. 

Pengikut: Mohon tanya Shifu apakah ini dikarenakan Shifu telah berbuat terlalu 

banyak sehingga membuat pengikut jadi demikian, ataukah pengikut sedang menyikapi 

semua ini dengan sifat hati manusia? 

Shifu: Bukan, semua juga bukan. Semuanya juga bukan… Pemikiran demikian juga 

adalah wajar. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Suami mengajukan perceraian tapi saya tidak setuju, apakah ini akan 

kehilangan De? 

Shifu: Orang lain berbuat sesuatu tidak akan membuat anda kehilangan De, namun 

hal tersebut tanganilah sendiri secara layak, tak peduli bagaimanapun, diri sendiri juga 

harus menganggap diri sendiri adalah praktisi Gong, orang yang Xiulian. Perceraian 

tentu bukan suatu hal yang baik, tetapi sering kali pihak yang bersangkutan sulit sekali 

ditaklukkan dengan kata-kata, sehingga masalahnya jadi sulit diatasi. Tetapi keadaan 

apa pun juga mungkin ada, di antaranya termasuk tuntutan untuk menyingkirkan suatu 

keterikatan hati. Bagaimanapun kita sendiri juga harus melakukannya dengan baik. 

Pengikut: Pengikut belum menangani dengan baik perihal belajar dan hidup dari 

manusia biasa, seandainya bercerai apakah terpaksa? Saya belajar Fa dalam jumlah 
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besar juga belum dapat menerobosnya, bila saya dapat melepaskan ikatan perasaan 

ini dan menerimanya, apakah berarti memenuhi kriteria orang Xiulian? 

Shifu: Saya hanya dapat memberi tahu anda berbuatlah menurut kriteria orang Xiulian. 

Memang ada banyak orang terdapat sesuatu yang tidak bisa dilepas dalam hal ini. 

Saya tahu ada praktisi yang juga pernah mengalami kejadian perceraian seperti ini, 

bagaimana dinasihati juga sudah tidak berhasil, untuk melanjutkan hidup begini juga 

tidak dapat dipertahankan, maka biarlah bercerai. Pihak lawan melihat hal tersebut 

benar-benar terjadi, maka dia juga tidak ribut lagi. Bila dalam hati praktisi benar-benar 

dapat melepaskan, bukan dengan maksud bertengkar karena dendam, pihak lawan 

sebaliknya tidak jadi bercerai, malah mengatakan anda ingin berlatih silahkan berlatih, 

ada juga kejadian semacam ini. Tetapi bukan semuanya dapat disamakan seperti ini, 

ada sebagian orang di antara kita benar-benar telah bercerai, maka saya masih belum 

bisa memberi tahu anda melakukan secara demikian. Saya hanya dapat memberi tahu 

anda berbuatlah menurut kriteria orang Xiulian, kita sendiri telah melakukan dengan 

baik, coba lihat bagaimana perkembangan keadaan masalahnya. 

Pengikut: Ketika saya berlatih Gong di kota Wuhan, pembimbing di pusat latihan kami 

mengatakan, bahwa kakak perempuan saya adalah seorang praktisi lama, namun dia 

terus saja tidak dapat melewati cobaan nafsu birahi. Saya beranggapan dia bukan 

seorang praktisi Xiulian yang sejati, ini adalah pemahaman saya pribadi, apakah benar 

pemahaman seperti ini? 

Shifu: Saya kira itu tergantung bagaimana kita memandangnya, jika antara suami-istri, 

anda masih tidak dapat memandangnya secara demikian. Karena saya juga memberi 

tahu anda sekalian menjalani Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan 

manusia biasa, antara suami-istri jangan dikarenakan anda telah Xiulian sehingga 

memengaruhi kehidupan keluarga, kita adalah Xiulian di tempat manusia biasa ini. 

Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan manusia biasa. Seandainya bukan 

antara suami-istri, maka sebagai seorang praktisi hal tersebut sungguh merupakan 

sebuah masalah. 

Pengikut: Saya menekuni seni lukis, sekarang mempunyai sebuah pekerjaan yang 

normal, di waktu senggang sehabis bekerja, dalam hati kadang-kadang ingin 

menggambar sesuatu yang ingin digambar, namun takut pula akan menyita waktu 

belajar Fa, maka sering mengekang pemikiran semacam ini. Sedangkan anggota 

keluarga dan teman-teman beranggapan saya setelah belajar Falun Gong tidak lagi 

mendambakan kemajuan lebih lanjut, telah melepaskan tujuan semula dari diri sendiri. 

Apakah saya harus menyesuaikan masyarakat manusia biasa mengikuti keadaan 

secara wajar, agar sesuatu yang rasanya ingin digambar dapat dihasilkan gambarnya? 

Shifu: Dalam hal ini saya ingin mengutarakan kepada anda menjadi dua masalah. 

Pertama anda belum memosisikan dengan benar antara pekerjaan anda dengan 

belajar Fa, jika anda telah memosisikannya dengan baik tidak akan memengaruhi 

kegemaran anda untuk menggambar, tidak akan memengaruhi anda untuk berkarya. 

Kita setiap orang ada pekerjaan, setiap orang adalah anggota masyarakat, lagi pula 
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ada banyak orang dapat memosisikan hubungan tersebut dengan sangat baik. Tadi 

saya juga masih mengatakannya kepada wartawan. Setelah belajar Fa, dia tidak lagi 

punya keterikatan untuk bagaimana menggambar dengan baik? Kecerdasan manusia 

biasa terbatas, dengan memutar otak habis-habisan, makan tak enak, tidur tak 

nyenyak, berusaha menemukan inspirasi, merancang komposisi, menggubah kreasi, 

telah menghasilkan sebuah lukisan, masih belum tentu bagus. Dari itu sebagai seorang 

praktisi Xiulian, dan juga menggambar adalah keahlian diri sendiri, yaitu dijadikan 

sebagai profesi, maka harus melakukan dengan baik pekerjaan sendiri. Di dalam 

Xiulian taraf kondisi pikiran anda seyogianya juga sedang meningkat seiring Xiulian 

anda, dengan taraf kondisi pikiran yang lebih tinggi dari manusia biasa, apakah anda 

masih perlu memutar otak habis-habisan untuk merancang suatu komposisi? Segala 

yang ingin anda gambar, teknik penyampaian, prestasi seni anda pasti lebih tinggi dari 

manusia biasa. Bukankah begini hubungan yang ada? Tetapi walau bagaimanapun, 

menggambar memang membutuhkan waktu, ini saya tahu. Hal inipun dapat ditata 

dengan benar, saya tiap hari belajar Fa berapa banyak, berlatih Gong berapa banyak, 

kemudian waktu yang tersisa untuk bekerja, selesailah sudah, ini tidak ada pengaruh. 

Masih ada lagi, anda di sini menyinggung sebuah masalah. Orang yang suka 

menggambar kadang-kadang mengutamakan ilham, sekali ilhamnya muncul, dia lalu 

timbul semacam gairah ingin menggambar. Apa yang digambar? Itu perlu ditinjau, 

benda apa yang muncul dalam pikiran anda sendiri yang ingin berkarya. Jika sesuatu 

yang tidak sesuai dengan kriteria orang Xiulian, tentu kita tidak mungkin 

menggambarnya, sebagai orang Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa, anda 

memang harus Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan manusia biasa, 

namun ada sebagian hal bahkan sudah tidak sesuai dengan moralitas manusia biasa, 

maka kita tidak boleh menggambarnya. Itu adalah menciptakan karma, melakukan hal 

yang buruk, karena hasil gambar anda masih ingin diperlihatkan kepada orang lain. 

Jika kita dapat menggambar sesuatu yang benar-benar indah, maka anda lakukanlah. 

Seluruh lembaran pertanyaan sudah selesai dijawab, cukup sekian hari ini saya 

menjawab pertanyaan bagi anda sekalian. Terima kasih kepada kalian semua! (Tepuk 

tangan jangka panjang) 

Dalam kondisi sesulit apa pun, anda semua harus memantapkan hati. Satu tidak 

bergerak akan menaklukkan seribu yang bergerak! (Tepuk tangan meriah) 


