Ceramah Fa pada Konferensi Pertama Amerika Utara
(Li Hongzhi, 29-30 Maret 1998 di New York)
Kedatangan saya adalah untuk menghadiri konferensi ini, sama seperti anda
sekalian, ingin mendengar pengalaman kalian semua. Waktu itu memang saya yang
menganjurkan untuk diadakan konferensi ini. Karena kita belum pernah mengadakan
konferensi bertukar pengalaman antarpraktisi seluruh Amerika Serikat, anda sekalian
bersama-sama saling bertukar pengalaman, saya rasa lebih cocok, karena
kesempatannya sudah lebih matang. Sejak kesempatan yang lalu saya datang ke
Amerika Serikat berceramah Fa sampai sekarang juga telah lewat satu tahun. Melalui
Xiulian satu tahun ini anda sekalian juga sedang meningkat, terutama pada kesempatan
yang lalu sesudah mendengar Fa, anda sekalian merasa ada peran pendorong tertentu
bagi peningkatan diri sendiri, tetapi sebenarnya telah meningkat berapa banyak,
menurut saya dengan bertukar pengalaman sejenak juga ada manfaatnya, bahkan dapat
mendorong Dafa kita tersebar luas selangkah lebih maju.
Berbicara tentang penyebarluasan, sekarang ini ada suatu pemahaman yang salah.
Ada orang mengatakan: Guru sudah memberi tahu harus memanfaatkan waktu dengan
ketat berkultivasi secara sungguh-sungguh, lalu dia memahaminya sebagai tidak perlu
mengerjakan hal lain apa pun lagi, dia memanfaatkan waktu dengan ketat berkultivasi
secara sungguh-sungguh. Tentu saja, bukannya pekerjaan manusia biasa tidak perlu
dilakukan lagi. Anda sekalian telah dapat menata dengan baik hubungan antara
pekerjaan manusia biasa dan Xiulian, utamanya ialah kalian tidak menaruh perhatian
pada penyebaran Fa kita, kalian seyogianya sudah memperoleh Fa, namun masih ada
orang yang belum memperoleh Fa. Sesungguhnya saya beri tahu anda, manusia di
tengah masyarakat umum saat ini, tak seorang pun yang patut menjadi manusia. Apa
maksudnya? Demi mengajarkan Fa ini saya telah membuat pengaturan pada masa
sejarah yang sangat jauh lampau, dan lagi telah mengajarkan satu Fa yang demikian
besar, Fa keseluruhan alam semesta. Pada kesempatan lalu di San Francisco saya
pernah mengutarakan kepada kalian struktur alam semesta ini, banyak orang dari kita
sudah memiliki pemahaman tertentu terhadap hal ini, ternyata struktur alam semesta
adalah demikian. Sesungguhnya saya beri tahu anda, konsep alam semesta yang saya
utarakan kepada kalian dalam kesempatan tersebut, kalian merasa besarnya sudah luar
biasa. Konsep tersebut di tengah seluruh badan langit juga berupa sebutir debu, oleh
karena itu anda sekalian coba pikirkan betapa besarnya alam semesta ini. Fa yang
demikian besar diajarkan di masyarakat umat manusia, anda pikirkanlah, jika ingin
melebur seorang manusia sebenarnya sangat mudah. Kami beri sebuah contoh yang
paling sederhana, setungku cairan baja bila dijatuhkan ke dalamnya sebutir serpihan
kayu, dalam sekejab akan hilang tanpa bekas. Dengan Fa kita yang sedemikian besar
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melebur anda seorang manusia, melenyapkan karma di tubuh anda, melenyapkan
pikiran buruk anda dan sebagainya, itu adalah hal yang ringan dan mudah dilakukan.
Keampuhan yang dimilikinya begitu besar, tetapi mengapa kami tidak berbuat demikian?
Kami tidak dapat berbuat demikian kepada masyarakat manusia biasa, karena kultivasi
dengan cara demikian tidak terhitung sebagai kultivasi, terhitung penciptaan ulang, yang
berarti sama sekali tidak menginginkan anda lagi, menciptakan ulang seorang manusia.
Oleh karena itu harus diri sendiri yang benar-benar berkultivasi, baru dapat disebut diri
anda sendiri. Namun di tengah Xiulian akan muncul banyak sekali cobaan Xinxing,
masih ada konflik dan bermacam masalah di antara praktisi kita yang timbul demi
melakukan pekerjaan Dafa dengan baik, namun tidak dapat saling bekerja sama dengan
baik, semua ini adalah keniscayaan, hanya saja kalian tidak mengenalinya.
Suatu Fa dipublikasikan, jika tidak ada cobaan penderitaan baginya, tidak ada
keagungan De yang ditinggalkan olehnya bagi generasi selanjutnya, saya katakan itu
adalah Fa sesat. Tidak punya kemuliaan apa pun, tidak ada yang patut disyukuri, tidak
ada keagungan De yang ditinggalkan bagi generasi selanjutnya, pasti adalah demikian.
Kalau begitu Fa yang saya ajarkan ini sudah anda peroleh, dan anda sudah dapat
berkultivasi, masih perlu dipikirkan bagaimana orang lain berkultivasi, bagaimana
mereka memperoleh Fa. Barusan saya telah mengucapkan sepatah kata, bahwa semua
orang dalam masyarakat manusia, bukan datang untuk menjadi manusia. Tetapi anda
jangan merasa puas diri. Kalau anda tidak memperoleh Fa, anda tidak berhasil kultivasi
pulang kembali, anda hanyalah seorang manusia, bahkan mungkin akan makin jatuh ke
bawah, benar-benar sudah tidak sebanding dengan manusia lagi, oleh karena itu, arti
penting dari penyebarluasan Fa juga harus anda pahami. Masalah ini saya bicarakan
cukup sekian.
Banyak praktisi ingin saya membicarakan yang lebih tinggi, yang baru dan istimewa.
Sifat hati ini jika tidak disingkirkan, tidak dapat mencapai kesempurnaan, bukankah
demikian? Sifat hati apa pun juga merupakan penghalang. Saya katakan perkembangan
masyarakat sekarang, keseluruhan proses perkembangannya, tumbuh dan berkembang
atas pengendalian dan dorongan manusia planet. Hari ini saya masih membicarakan
masalah ini, jika saya mengutarakannya dengan bahasa budaya Tiongkok kuno,
mungkin dapat dijelaskan lebih rinci, akan tetapi sekarang anda sekalian yang
mendengar tidak mengerti, karena konsep kalian adalah konsep manusia modern, oleh
karena itu harus diutarakan dengan menggabungkan metode pengetahuan dari ilmu
pengetahuan modern. Sebenarnya itu sangat rendah, pemahamannya teramat rendah,
yang disebut ilmu pengetahuan empiris hanya terbatas pada ruang materi yang dapat
dilihat oleh mata manusia, satu ruang dalam Triloka kita saja. Sedangkan dalam Triloka
ini ada berapa tingkatan materi? Banyaknya juga sungguh tak terhitung, tetapi manusia
hanya menempati satu tingkatan. Yang dapat dilihat oleh mata anda hanya satu
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tingkatan ini, memang terbatas dalam satu lingkup seperti ini. Sedangkan alam semesta
yang mahabesar ini bila diukur dengan pikiran manusia mutlak tak terukur untuk
selama-lamanya, karena pikiran anda tidak mampu menampungnya. Setibanya di taraf
kondisi yang sangat tinggi, bahasa manusia sudah tidak dapat menggambarkan
keadaan dari alam semesta, juga tidak ada bahasa seperti itu, bahkan tidak ada nalar
pikiran seperti itu, segalanya sudah tidak dapat diungkapkan dengan jelas, maka untuk
membicarakan yang lebih tinggi, itu juga bukan sesuatu yang dapat diutarakan dengan
bahasa manusia. Hanya dengan kalian tiada hentinya meningkat di dalam proses Xiulian,
baru dapat berangsur-angsur memahami dan menyadarinya sendiri. Saat membaca Fa
ini, Fa dapat memberikan anda isyarat.
Mengapa Fa ini dapat berperan begitu besar? Dapat membuat anda mengetahui
prinsip yang begitu tinggi? Sesungguhnya saya beri tahu anda, sebuah buku seyogianya
adalah buku yang biasa-biasa saja di tengah manusia biasa, sejumlah lembaran kertas
yang telah disatukan, kertas putih bertulisan hitam, ia tidak memerankan fungsi apa pun.
Tetapi ia mampu menyampaikan prinsip yang paling dangkal dan nyata yang diketahui
manusia, hanya sebegitu saja. Bila di balik “Zhuan Falun” ini tidak eksis kandungan
makna darinya, juga hanya sebegitu saja. Mengapa kalian dengan berkali-kali membaca
“Zhuan Falun” kemudian dapat melihat dan menyadari banyak prinsip yang
sangat-sangat tinggi dari taraf kondisi berbeda? Itu karena di balik setiap huruf selalu
ada Buddha, Tao, dan Dewa yang bertingkat-tingkat dan bersusunan, yang tak terhitung
banyaknya. Kita yang hadir di sini sekalipun berkultivasi lebih tinggi, anda berkultivasi
lebih tinggi lagi, kelak setelah terbuka kesadarannya, anda pun tidak dapat melihat
batasnya. Anda katakan bahwa anda berkultivasi menurut buku ini, tergantung anda
mampu berkultivasi sampai seberapa tinggi. Ketika anda seharusnya meningkat,
Buddha, Tao, dan Dewa di balik huruf-huruf ini semua sudah melihat, anda sudah
seharusnya mengetahui prinsip pada suatu tingkatan, sudah sampai pada tingkatan
tersebut, mereka tentu akan mengisyaratkan kepada anda kandungan makna yang
sesungguhnya di balik satu huruf maupun sebaris huruf tersebut, dengan tiba-tiba anda
sudah mengerti. Sebenarnya bukan anda sudah menjadi pandai, melainkan Beliau
dengan sengaja memberikan anda isyarat sehingga anda mengerti. Dengan demikian di
sini ada suatu ketentuan yang ketat, anda tidak Xiulian sampai taraf kondisi itu, anda
tidak mencapai taraf kondisi itu, mutlak tidak memperkenankan anda mengetahui
setingkat prinsip ini; ketika anda tahu setingkat prinsip ini, berarti anda sudah berada
pada taraf kondisi tersebut.
Banyak praktisi kita dalam proses Xiulian senantiasa merasa peningkatan pada
permukaan dirinya lambat, sering kali merefleksikan pikiran dan kondisi hati yang tidak
baik, maka merasa sangat cemas, sebenarnya saya beri tahu anda sekalian, anda tidak
perlu cemas, bentuk Xiulian kita sekarang ini dengan semua bentuk Xiulian kuno di masa
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lampau tidaklah sama, akan tetapi juga sama. Ketidaksamaannya karena kita tidak
menempuh jalan dari Fa kecil atau Tao kecil yang mana pun; kesamaannya adalah
karena semua Fa di masa lampau hanyalah sesuatu yang paling rendah dari Dafa alam
semesta yang kami ajarkan sekarang ini, berupa sejumlah bentuk Xiulian dari lingkup
terbatas. Tentu saja kami sedang mengajarkan Dafa, baik keampuhannya, jalan yang
kita tempuh, maupun cara yang digunakan untuk menyelamatkan manusia, seyogianya
dipilih yang terbaik. Dengan demikian bukankah Fa ini dapat memerankan fungsi yang
begitu besar? Tadi sudah saya katakan bahwa ini karena di balik buku terdapat
kandungan makna yang begitu besar.
Buddha, Tao, dan Dewa yang saya katakan kepada anda, mereka bukanlah palsu,
mereka adalah Buddha, Tao, dan Dewa yang tulen, mereka termanifestasi dalam Fa ini.
Dia memiliki keampuhan sedemikian besar, anda melihat dia berada di balik huruf,
seandainya dia menjadi besar akan tanpa batas, tetapi dia memang bertanggung jawab
atas hal ini, dia adalah semacam manifestasi dari Fa, oleh karena itu sangat mudah bagi
Fa ini untuk melebur seorang manusia. Semua Fa dan semua bentuk Xiulian pada masa
lampau, juga tidak lebih hanyalah beberapa bentuk pada tingkat sangat rendah dari Fa
alam semesta yang mahabesar, lagi pula adalah yang agak rendah. Sebentar lagi bila
ada waktu saya akan bicarakan lagi untuk anda sekalian tentang struktur alam semesta
ini pada tingkat tertentu.
Kita bicarakan dulu pentingnya belajar Fa, yang juga berarti belajar Fa dapat
membuat anda meningkat, karena di balik Fa terdapat kandungan makna. Mengapa
dengan buku lain tidak dapat mencapai taraf demikian? Tidak dapat mencapai kondisi ini?
Karena ia tidak ada suatu apa pun, tetapi juga bukan sama sekali tidak ada, karena
kondisi pribadi setiap orang juga berbeda. Saya sering mengatakan, bahwa buku agama
yang tidak baik, tentu saja yang saya maksud adalah agama sesat, buku dari agama
tidak baik dan buku Qigong yang tidak baik tidak boleh disimpan. Karena di balik
hurufnya juga terdapat sesuatu, juga ada sejumlah benda darinya, namun dia bukan
Buddha, juga bukan Tao, juga bukan Dewa, semuanya adalah Futi, hantu, roh, dan
lain-lain, benda yang tidak keruan. Tubuh manusia bagaikan sehelai baju, pikiran
manusia bagaikan sebuah topi, siapa yang memakai, siapa yang mengenakan akan jadi
seperti itu. Mengapa demikian? Manusia memang lemah sampai taraf semacam ini,
siapa pun dapat mengendalikan manusia, siapa pun dapat mengganggu manusia,
bukankah manusia menyedihkan? Kendati menyedihkan mau bagaimana lagi, karena
manusia sendiri yang telah jatuh sampai tahap demikian. Kita setiap orang, yang berada
di sini belajar Fa sebenarnya juga tidak mudah. Anda mengalami bermacam-macam
gangguan dan juga kerunyaman, begitu mau belajar Fa langsung disibukkan dengan
pekerjaan, waktu jadi tidak cukup dan lain sebagainya. Anda merasa sepertinya itu
adalah suatu fenomena yang wajar, sebenarnya memang ada sebab dari berbagai
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aspek yang mengganggu anda, tidak membiarkan anda memperoleh Fa. Juga benar
memang ada orang yang mengatakan Fa ini tidak baik. Namun kita tidak berkomentar
orang tersebut bagaimana, kemungkinan besar pikirannya bukanlah diri dia, barangkali
adalah orang lain. Benda lain yang tidak baik sedang mengendalikan perkataan yang
diucapkan orang ini, orang semacam ini juga tidak dapat kami selamatkan. Jadi
walaupun dikatakan orang ini bukan dia, apakah orang ini masih dapat diselamatkan?
Karena orang yang punya pikiran begitu buruk barulah dapat diperalat, maka yang
secara langsung merusak Dafa tidak dapat diselamatkan. Juga ada yang benar-benar
jahat sudah sama sekali kehilangan rasio, meskipun ucapan dan perbuatannya adalah
dikendalikan oleh sesuatu yang jahat, sebab dia sendiri sudah tidak mampu menjadi
tuan atas dirinya sendiri. Fa kita menghendaki seseorang Xiulian dengan jelas dan
mengerti, anda sudah tidak dapat mengerti, anda sudah tidak dapat sadar jernih, anda
merelakan diri dikendalikan oleh kesadaran luar, bila demikian bagaimana boleh Fa kita
ini sampai dikendalikan oleh benda jahat? Maka sudah sepatutnya tidak boleh diberikan
kepadanya.
Kita di tengah Xiulian akan menemui banyak kesulitan, terkadang saya melihat
kalian saat sedang Xiulian mengalami banyak sekali penderitaan, saya juga merasa
pedih! Kadang kala juga berpikir: Ada praktisi kita di saat tidak dapat melewati cobaan,
dia meneteskan air mata, dengan sedih memandang foto saya, dalam hati dia memohon
supaya Guru menolongnya lagi menghapus penderitaan, membantu dia agar
terbebaskan. Tetapi apakah kalian tahu bagaimana pemikiran saya? Jika saya
menghapus penderitaan ini bagi anda, maka anda tidak ada kesempatan untuk
meningkat. Tanpa penderitaan apa pun, dengan kondisi yang lancar dan stabil lalu anda
bisa membubung sampai ke taraf kondisi yang begitu tinggi? Ini mutlak tidak
diperkenankan. Kita semua tahu, dalam kehidupan yang berulang-ulang manusia telah
sangat banyak membuat karma, seperti yang dikatakan Yesus bahwa manusia itu
berdosa. Karma dan dosa yang terhutang ini, anda tidak membayarnya, anda katakan
saya ingin naik ke surga, dengan menepuk-nepuk badan dibuangnya semua benda ini,
lalu sudah boleh naik ke surga? Coba kalian semua pikirkan apakah ia memenuhi syarat?
Mutlak tidak memenuhi syarat. Oleh sebab itu apa yang terhutang oleh diri sendiri harus
sendiri yang membayarnya, melenyapkan semua karma ini. Bersamaan dengan
melenyapkan karma, Xinxing anda juga harus ditingkatkan, setelah mencapai taraf
kondisi yang begitu tinggi, barulah dapat membubung sampai tahap itu, yang dapat
membuat kita membubung sampai tahap itu adalah Fa.
Dalam proses Xiulian, kita akan menemui banyak penderitaan dan cobaan. Asalkan
anda tekun belajar Fa, cobaan apa pun dapat anda terobos; asalkan anda tekun belajar
Fa, simpul apa pun dalam hati yang tidak dapat dilepas, hal yang tidak dapat diatasi,
semua dapat anda temukan jawabannya dalam Fa, semua dapat terbuka simpulnya. Fa
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ini melingkupi bagaimana menjadi manusia, bagaimana menjadi manusia langit; saya
masih memberi tahu anda bagaimana menjadi Buddha, Tao, dan Dewa, bahkan sampai
Dewa pada taraf kondisi yang lebih tinggi, apakah Ia tidak mampu membuka simpul hati
anda? Apakah Ia tidak mampu membuka pikiran anda? Apakah Ia tidak mampu
menyelesaikan persoalan anda? Segalanya mampu dilakukan. Sering kali adalah
karena kita hidup di tengah masyarakat manusia dalam jangka waktu panjang sehingga
telah memelihara berbagai macam konsep, anda tidak ingin melepasnya. Kita di dalam
bidang yang berbeda telah meraih prestasi, beranggapan mempunyai hasil, memeluk
hasil tersebut tidak mau dilepas, memeluk apa yang disebut konsep yang anda pelajari di
tengah manusia biasa, yang anda anggap benar, tidak ingin dilepasnya, acapkali adalah
benda-benda seperti ini yang merintangi sebagian orang. Masih ada banyak di antara
kita yang telah memelihara berbagai macam kecenderungan di tengah masyarakat
manusia biasa, atau gaya hidup sebagai manusia, dan hal-hal yang sepatutnya
didambakan oleh manusia. Semua ini adalah yang paling sensitif, paling takut disentuh,
sekali anda menyentuhnya, ia segera tidak terima, lebih baik memilih tidak belajar Fa,
kalau begitu juga tidak ada yang dapat diperbuat. Belajar atau tidak hanya dapat anda
sendiri yang memutuskan, tidak ada orang yang secara intensif membuat siapa pun
untuk belajar.
Setiap orang belajar Fa pasti ada suatu rintangan. Kita bicarakan secara umum,
secara garis besar, kaum intelektual belajar Fa, mendapat rintangan dari ilmu
pengetahuan modern, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan ini, saya dapat menerima;
yang tidak sesuai, saya tidak dapat menerima, secara serius merintanginya. Tidak ada
seorang pun tahu mengapa saya mengajar Fa perlu diutarakan dengan menggabungkan
ilmu pengetahuan modern, mengapa harus mengajar dengan cara demikian? Itu karena
saya ingin memecahkan tempurung anda tersebut, memecahkan lapisan tempurung
yang menghalangi anda mendapatkan Fa. Ada sebagian orang mendapat pengaruh dari
berbagai agama, yang sesuai dengan konsep agamanya, dia akan mengatakan baik dan
dia datang untuk belajar; jika tidak sesuai, dia tidak mau mempelajari. Saya demi
menyelamatkan anda, demi agar anda memperoleh Fa, saya juga telah mengutarakan
hal-hal dalam agama, proses dan bentuk dari rusaknya agama. Bahkan kita seorang
manusia pada umumnya, anda mempunyai pekerjaan di tengah masyarakat umum,
anda tidak mampu melepaskan pekerjaan anda. Fa saya ini juga sudah membicarakan
Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan manusia biasa. Pada pokoknya
saya bukan demi menuruti keadaan anda. Fa ini benar-benar dapat membuat anda
sambil bekerja sambil Xiulian, masih ada lagi banyak keadaan. Setiap orang mempunyai
rintangan, semuanya juga ada sebuah konsep, bahkan lebih banyak lagi yang tidak
dapat dilepas, konsep manusia yang mana pun juga merupakan rintangan. Saya tidak
menentang kegemilangan yang dihasilkan oleh perkembangan umat manusia sampai
hari ini, saya juga tidak menentang pengalaman yang terkumpul di tengah masyarakat
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manusia dalam perkembangannya sampai hari ini. Akan tetapi saya beri tahu anda
sekalian, sebagai orang Xiulian, kalian harus melepasnya dari dalam pikiran. Manusia
biasa yang umum, mereka boleh berada dalam kegemilangan ini, mereka boleh hidup
dalam konsep pikiran manusia, tetapi sebagai orang Xiulian, kalian harus melepaskan
konsep-konsep yang terbentuk pasca kelahiran, yaitu prinsip yang saya katakan ini,
Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan manusia biasa. Anda hidup di
tengah manusia biasa, anda sama dengan manusia biasa boleh bekerja dan belajar,
namun konsep manusia harus anda lepaskan.
Saya juga tidak mengatakan setelah anda melepaskan konsep manusia, lalu anda
sudah tidak memiliki apa pun pada aspek materi, seperti biksu, seperti pendeta Tao,
bukan demikian. Saya meminta anda Xiulian di tengah manusia biasa, maka anda harus
menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat manusia biasa, artinya yang
benar-benar anda lepas adalah hati itu. Manusia justru tidak dapat melepaskan hati itu,
ketika anda benar-benar dapat melepaskan hati itu, anda mendapati bahwa anda tidak
kehilangan apa pun. Belajar Dafa dengan sendirinya memiliki berkah, mengapa bisa
mengalami kehilangan?! Sesungguhnya bila anda benar-benar kehilangan sesuatu, itu
tidak lebih dikarenakan anda tidak dapat melepaskan hati tersebut, hati itu akan terus
dikikis supaya dapat anda singkirkan. Seandainya benar-benar anda dibuat mengalami
krisis, krisis semacam ini adalah untuk menyingkirkan hati anda. Anda justru tidak
melepasnya, tidak dilepas akan bagaimana jadinya? Ia akan kukuh bertahan. Dengan
makin kukuh bertahan mungkin dapat membuat keadaan dan lingkungan hidup anda
makin memburuk. Ketika anda benar-benar dapat melepaskan hati itu, anda
menemukan masalahnya mungkin langsung sudah berubah, seketika pikiran sudah
menjadi ringan, tubuh juga mengalami perubahan, sekujur tubuh terasa ringan. Anda
menengok ke belakang sambil melihat, anda tidak kekurangan suatu apa pun, dan juga
sungguh akan seperti peribahasa yang dikatakan orang Tionghoa: “Setelah melewati
bayang-bayang pohon willow, akan ada kecerahan bunga dan sebuah desa lain,”
tiba-tiba saja hal- hal baik sudah berdatangan lagi.
Tetapi ketika hal baik semacam ini datang lagi, anda akan mendapati sekalipun
uang anda lebih banyak lagi, berkah anda lebih besar lagi, kesulitan muncul lagi, anda
sudah tidak akan begitu berketerikatan seperti manusia biasa. Anda dapat menyikapi
semua ini dengan ringan dan hambar, namun anda memiliki segala sesuatu, apakah
keadaan seperti ini tidak baik? Apakah anda harus menyusup ke dalam untuk
menggenggam tidak melepas uang, pekerjaan, juga nafsu keinginan anda dengan
begitu sengsara? Sampai-sampai makan tak enak, tidur tak nyenyak, juga takut ia akan
hilang, menurut anda apakah hidup seperti ini baik? Sesungguhnya yang tidak sanggup
dilepas oleh manusia adalah hati itu. Masyarakat manusia tidak akan kehilangan kondisi
masyarakatnya hanya karena manusia telah Xiulian. Kondisi kehidupan umat manusia
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selamanya akan bertahan, anda kehendaki atau tidak ia akan tetap ada di sini. Hanya
karena manusia biasa tidak sanggup melepaskan hati itu, menyebabkan kehidupan
dirinya sangat melelahkan.
Tentu saja, manusia juga sangat rumit, besar kecilnya berkah setiap orang terkait
dengan kehidupan sebelumnya dan banyak kehidupan sebelumnya, bahkan dengan
masa kehidupan berbeda yang lebih jauh lampau. Juga tidak boleh melihat orang lain
adalah bos besar, lalu berpikir kalau saya Xiulian bisakah menjadi bos besar seperti dia?
Kalau saya sudah lepaskan keterikatan bisakah seperti dia, itu tentu berbeda. Sama
seperti masyarakat manusia, itu berhubungan dengan benda bawaan pada tubuh anda
sendiri. Hari ini anda Xiulian, anda memiliki berkah sekian besar, bila anda tidak Xiulian
berkah anda mungkin juga masih sama besarnya. Di mana letak perbedaannya?
Perbedaannya di hati anda yang terasa ringan; kebalikannya hati anda adalah tegang.
Hidup anda semula sudah sangat melelahkan, hati anda lebih terasa lelah, sehingga
menyebabkan anda makan tak enak, juga tidur tak nyenyak. Tentu saja tubuh anda akan
keletihan, akan menua dan lemah, serta memburuk, sama seperti orang biasa akan
mendapat banyak penyakit. Sebaliknya, bila anda melepasnya, walau sedikit miskin
namun sangat lega di hati, pada hakikatnya tidak akan karena belajar Dafa lalu berubah
menjadi miskin, hiduplah dengan hati yang riang, saya kira malah lebih unggul
dibandingkan dengan begitu terikat. Tetapi pekerjaan manusia harus dilakukan. Lebih
banyak lagi orang Xiulian, jika anda semua tidak bekerja, saya katakan ini mutlak tidak
benar, masalah pokok yaitu bagaimana hati kita menata hubungan ini dengan baik.
Namun, belajar Dafa adalah berkah, setelah hati manusia biasa disingkirkan, Dafa dapat
membawa berkah bagi pengikut, tetapi mutlak bukan karena terikat ingin menjadi bos
besar lalu anda memperolehnya.
Hal lain, pada saat kita belajar Fa bila menemui masalah, menemui masalah yang
tak terpecahkan, jangan selalu memohon ke luar, mencari ke luar. Misalnya antarpraktisi
kita, atau antarpenanggung jawab kita ketika menemui suatu kerunyaman, di antara
mereka terjadi perdebatan ‘anda benar dia salah,’ melakukan hal seperti ini sehingga
timbul konflik, muncul situasi yang menegangkan, ini tidak benar. Bila muncul keadaan
demikian pada pengikut Dafa, ketika hati anda merasa gusar diperlakukan tidak adil
karena hal-hal tersebut, hati anda itu sudah berada di tengah manusia biasa. Kita
menemui masalah apa pun harus mencari jawabannya dari dalam Fa, kita harus melihat
pada diri sendiri, melihat pada lubuk hati sendiri, di mana letak kesalahan yang saya buat,
masalah yang terjadi secara tiba-tiba pada hari ini apakah karena kesalahan yang saya
buat? Pikirkanlah hal ini dengan saksama.
Ada berapa banyak orang di antara kita ketika menemui kerunyaman, dapat
benar-benar berpikir pada diri sendiri?! Tentu saja, banyak di antara kita pada masa
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yang berbeda mampu berbuat seperti ini, namun pada banyak masa yang berbeda
kalian juga tidak dapat berbuat seperti ini. Ketika anda dapat menemukan penyebab
sesungguhnya dari diri sendiri, ketika anda berani menghadapi dan mengakuinya, anda
menemukan masalah itu sekejab sudah berubah, konflik pun sirna. Tiba-tiba entah
mengapa pihak lawan seolah-olah dengan anda tidak terjadi masalah, sepertinya tidak
pernah terjadi konflik apa pun. Karena bagi seorang yang Xiulian, anda tidak ada
kesempatan apa pun yang eksis secara kebetulan, juga tidak diperkenankan ada hal-hal
apa pun yang kebetulan bagi anda, datang untuk merusak perjalanan Xiulian anda ini.
Segala masalah yang anda temui hanya untuk melihat dapatkah anda menganggap
diri sendiri selaku orang Xiulian, mencari ke dalam diri anda mana yang salah, mana
yang tidak benar. Anda dapatkah menyikapinya dengan memperlakukan diri sendiri
sebagai orang Xiulian; anda sekalian ingat perkataan saya ini: Kalau anda
sungguh-sungguh dapat memperlakukan diri sendiri sebagai orang Xiulian, masalah apa
pun yang anda temui, masalah runyam, maupun yang tidak menyenangkan hati, tak
peduli pada permukaannya anda benar atau salah, anda juga harus mencari sebabnya
dari diri sendiri; apakah dalam beberapa hal ini saya punya motif tidak benar yang sulit
sekali diketahui? Jika orang Xiulian hanya dapat melepas secara permukaan, namun
dalam benak hati masih menggenggam, mempertahankan sesuatu, mempertahankan
kepentingan anda yang paling esensial dan tidak membiarkannya dilukai orang, saya
beri tahu anda sekalian, itu adalah Xiulian palsu! Kalau dalam hati anda sendiri sedikit
pun tidak tergerak, anda tak akan dapat meningkat selangkah pun, itu adalah menipu diri
sendiri. Hanya bila anda sungguh-sungguh meningkat dari dalam hati, barulah anda
benar-benar meningkat. Jadi anda sekalian harus ingat betul akan hal ini, bila menemui
masalah apa pun, masalah yang runyam, tidak menyenangkan hati, atau telah terjadi
perselisihan dengan seseorang, anda harus memeriksa diri sendiri, mencari pada diri
sendiri, dengan demikian anda baru dapat menemukan penyebab dari masalah yang tak
terpecahkan. Dulu banyak orang saat memopulerkan Qigong, juga mengerti medan
dirinya dapat berpengaruh pada lingkup luar, sebenarnya bukan demikian masalahnya,
melainkan anda sendiri yang tidak tepat, berpuntir dengan karakter alam semesta ini,
sehingga menemukan segala sesuatu di sekeliling tidak selaras dengan anda, hanya
begini hubungannya. Setelah anda sendiri membuatnya selaras, segalanya sudah
lancar, memang adalah demikian.
Dalam belajar Fa masih ada satu masalah. Ada sebagian praktisi kita yang belajar
Fa, anda katakan dia tidak gigih, dia juga sudah membaca buku; anda katakan dia gigih,
satu buku pun belum selesai dibaca, “Zhuan Falun” saja belum selesai dibaca. Saya beri
tahu anda sekalian jangan memandang remeh hal ini. Terutama praktisi baru, kalau
pertama kali anda tidak bisa membaca habis secara keseluruhan, anda akan mendapati
selanjutnya anda tidak akan punya waktu, tidak punya kesempatan lagi. Sekali pun anda
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sudah punya waktu, anda juga akan lupa membacanya lagi. Mengapa? Setiap orang
mempunyai karma pikiran, karma pikiran ini semuanya bersifat egois dan buruk. Begitu
ia melihat anda belajar Dafa ini yang begitu lurus dan begitu baik, berarti akan
melenyapkan dia, karma itu dengan sendirinya takut, ingin membuat anda supaya tidak
belajar juga tidak membacanya lagi. Kalau pada pertengahan anda berhenti membaca
buku ini, tidak baca lagi, karma pikiran tersebut akan membuat anda tidak punya
kesempatan lagi membaca buku, tidak punya kesempatan lagi menyentuh buku Dafa ini.
Ini adalah sebabnya mengapa ada sebagian orang setelah membaca buku sedikit sudah
tidak mudah mendapat kesempatan untuk belajar lagi. Oleh sebab itu, bilamana ingin
membaca buku ini, pertama kali harus dari awal sampai akhir, sekaligus tidak berhenti
sampai selesai. Maka ketika anda selesai membaca pertama kali, anda akan mendapati
semua konsep yang tidak baik, benda yang dapat memengaruhi pikiran anda, ia pada
dasarnya telah dikikis. Lalu saat anda belajar Fa lagi, sudah tidak ada rintangan pada
aspek ini, maka para praktisi kita, terutama praktisi lama jangan sampai tidak
memerhatikan hal ini. Saat anda meminta orang lain untuk belajar (jika dia mau
membacanya), mintalah dia membacanya dari awal sampai akhir. Kalau pertama kali dia
tidak membacanya sampai habis, dan sudah tidak dibaca lagi, lalu anda memintanya lagi
supaya membaca buku, dia akan segera mengatakan: Saya tidak punya waktu, saya
hanya membacanya sedikit. Sebenarnya orang tersebut sangat bodoh. Saya sudah
katakan, tubuh manusia bagaikan sehelai baju, siapa pun yang mengenakannya akan
jadi seperti itu; pikiran ini bagaikan sebuah topi, siapa pun yang memakainya akan jadi
seperti itu. Di mulut ia mengatakan saya tidak punya waktu, sebetulnya perkataan itu
adalah karma yang mengucapkan, tidak memperkenankan dia membaca. Membuat dia
mencari lebih banyak pekerjaan untuk dilakukan, agar dia tidak teringat membaca buku,
ini adalah masalah yang mudah muncul dalam belajar Fa, anda sekalian harus
benar-benar memerhatikan.
Selain “Zhuan Falun” jilid bahasa Mandarin, fungsi yang diperankan oleh jilid
bahasa asing sama persis dengan fungsi yang diperankan oleh jilid bahasa Mandarin.
Namun di sini saya ingin mengemukakan suatu masalah, banyak dari kita yang
menerjemahkan bahasa asing, praktisi dengan bahasa yang berbeda, senantiasa suka
saling berdebat: Ia punya makna yang begini belum anda bubuhkan masuk; ia punya
makna yang begitu belum anda bubuhkan masuk; istilah ini salah terjemahannya; istilah
itu salah terjemahannya. Acapkali berdebat seperti ini, sehingga tidak dapat ditetapkan.
Sebenarnya saya beri tahu anda sekalian, kalian salah atau tidak? Tidak salah, tetapi
kalian juga salah. Di mana letak tidak salahnya? Makna yang anda katakan benar-benar
adalah apa yang anda lihat, namun itu melampaui manusia biasa, sedang yang
ditinggalkan di atas kertas putih bertulisan hitam tidak boleh melampaui manusia biasa.
Oleh karena itu ketika anda menerjemahkan, asalkan sudah semaksimalnya
disesuaikan dengan makna asli kata tersebut pada taraf kondisi manusia biasa, itu
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sudah boleh. Kandungan makna yang berada di baliknya, prinsip yang dapat anda lihat,
itu dikarenakan faktor di belakangnya sedang berperan. Ini merupakan beberapa
masalah umum yang ada dalam penerjemahan.
Seiring dengan terus-menerus meningkatnya praktisi kita, juga bisa timbul satu
masalah, saya ingin menerangkannya secara jelas kepada anda sekalian di sini.
Terutama di antara kita ada sejumlah pengikut kulit putih, masih ada dari suku bangsa
lainnya, saya ingin mengatakan suatu hal dengan anda sekalian. Seiring dengan Xiulian
Dafa, banyak orang dapat melihat suatu pemandangan, yakni di antara praktisi kita
menemukan bahwa tubuh hasil kultivasinya cukup banyak bukan termasuk aliran
Buddha. Di antaranya ada yang aliran Tao, juga ada yang sebagai Dewa, ada pula yang
tubuhnya berwujud seperti Dewa di surga orang kulit putih. Saya beri tahu anda sekalian,
anda merasa aliran ini baik, aliran itu tidak baik, itu adalah pemahaman anda dengan
berpijak pada konsep manusia biasa, sampai di atas sana tidak begini pemahamannya.
Lalu di antara praktisi kita mengapa dapat memiliki wujud tubuh dari dunia yang berbeda?
Itu dikarenakan kalian datang dari tempat yang berbeda, mungkin reinkarnasi ke bumi
menjadi suku bangsa yang berbeda. Tetapi, kalau anda adalah kehidupan tingkat tinggi
yang datang ke bawah, dikatakan secara hakiki, anda mutlak ingin kembali ke dunia
anda semula. Sekarang anda berpikir: saya ingin pergi ke dunia Guru. Itu adalah
pemikiran anda dengan menggunakan pikiran manusia biasa. Oleh sebab itu, kami demi
menjamin agar anda sekalian dapat mencapai keinginan kalian yang semula, dan
bukannya keinginan anda sekarang sebagai manusia, yang berarti anda dapat mencapai
asimilasi dengan Fa ini, lalu pulang kembali ke dunia anda semula. Oleh karena itu, Fa
yang saya ajarkan ini, meskipun ia diajarkan dengan basis aliran Buddha, namun ia
adalah Fa keseluruhan alam semesta, ia meliputi prinsip Fa yang berbeda tingkat dari
seluruh kehidupan alam semesta pada tingkat yang berbeda, taraf kondisi yang berbeda
dan dunia tunggal yang berbeda.
Berbicara mengenai hal ini, maka saya perluas lagi sambil membicarakan pula
tentang ruang dari perspektif lain. Tadi saya sudah mengatakan bahwa manusia datang
dari ruang dan tingkat yang berbeda, secara sambilan saya bicarakan sejenak struktur
alam semesta ini. Saya pernah mengatakan, bumi kita ini posisinya hampir berada di
bagian pusat alam semesta ini, di tempat lain masih terdapat benda bulat seperti bumi
begini dalam jumlah sangat sedikit, akan tetapi hanya tempat kita ini satu-satunya yang
berposisi di bagian pusat. Dengan demikian posisi bagian pusat mempunyai karakternya
yang spesifik. Tapi yang dikatakan bukanlah konsepsi dalam alam semesta. Misalnya
dalam masyarakat kita pada umumnya, manusia biasa saat mempelajari ilmu, semua
beranggapan bagian pusat adalah yang tertinggi, juga terbaik. Akan tetapi saya beri tahu
anda, dalam konsepsi alam semesta, bagian pusat tempat bumi berada ini adalah yang
paling tidak baik. Mengapa? Karena alam semesta adalah bulat, kehidupan alam
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semesta yang berbeda-beda semuanya bisa jatuh ke bawah. Ke mana jatuhnya? Karena
alam semesta adalah bulat, jadi sisi kiri ini adalah atas, bagian bawah ini bukankah juga
atas? Sisi kanan ini adalah atas (membuat gerakan isyarat tangan), sisi belakang ini
adalah atas, sisi depan ini juga adalah atas, jadi benda yang tidak baik itu akan jatuh ke
bawah. Ke mana jatuhnya? Bukankah jatuh ke pusat, betulkah demikian? Namun alam
semesta ini terlalu rumit, masih ada lagi konsepsi lain dari pusat.
Kalau begitu alam semesta ini memiliki begitu banyak tingkatan, katakanlah
misalnya, kira-kira kurang dari 3 miliar badan langit yang seperti galaksi ini, membentuk
suatu lingkup alam semesta, kita biasa menyebutnya sebagai alam semesta kecil. Di luar
ini ada lagi kira-kira 3.000 alam semesta kecil seperti ini, di antara mereka terdapat jarak
yang sangat jauh. Kita manusia secara umum tidak memiliki konsep yang demikian.
Dengan menggunakan konsep Dewa pada umumnya jarak ini juga termasuk sangat jauh,
antara satu sama lain tidak dapat saling melihat. Akan tetapi di lingkup luar 3.000 alam
semesta seperti ini terdapat sebuah kulit, yang juga telah membentuk alam semesta
tingkat kedua. Lalu dengan bentuk serupa ini berlanjut lagi, di luar alam semesta tingkat
kedua, masih ada 3.000 alam semesta sedemikian besar membentuk alam semesta
tingkat ketiga. Konsep hitungan ini sangat besar. Bila dengan sebutir beras mewakili
sebuah alam semesta, maka pembesaran dari angka kelipatannya adalah amat besar.
Lalu 3.000 butir beras niscaya sudah sebesar meja, bahkan akan lebih besar bila
dibandingkan. Lalu dengan 3.000 meja sebesar ini, gedung pertunjukan ini sudah tidak
mampu menampungnya. Maka angka kelipatannya adalah amat besar, ini menandakan
volumenya, lingkupnya adalah luar biasa besar.
Namun alam semesta yang saya katakan untuk kalian ini hanyalah suatu konsep
sederhana. Sekalipun alam semesta seperti ini mereka juga dianggap sebagai sebutir
partikel. Pada hakikatnya ia memang adalah sebutir partikel, dan juga adalah dalam
bentuk sebutir partikel yang sangat kecil di dalam alam semesta. Namun selain itu,
struktur dari keseluruhan badan langit, masih ada keadaan di mana setiap butir
partikelnya terdapat bentuk eksistensi yang berbeda dari badan langit yang ada di
dalamnya, dan di dalam badan langit masih ada tingkatan langit yang berbeda. Dalam
setiap partikelnya ada tingkatan yang berbeda, bagi kehidupan yang ada di dalamnya, itu
berupa langit yang berbeda dan tingkat langit yang berbeda. Sedangkan pada tingkat
langit yang berbeda eksis pula dunia Dewa yang berbeda yang tak terhitung banyaknya.
Pada waktu lalu ketika saya datang ke Amerika Serikat berceramah Fa di San Francisco,
konsep yang saya katakan kepada kalian di hari itu sudah sangat besar. Sampai
seberapa banyak tingkat sudah saya katakan? Pada awal sekali saya pernah
mengatakan 81 tingkat, belakangan yang saya katakan lagi kepada kalian sudah sampai
lebih dari 1.000 tingkat, lingkup ini sudah bisa dikatakan sangat besar. Sesungguhnya
saya beri tahu anda sekalian, lingkup yang saya katakan kepada kalian, kalian merasa
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itu besarnya sudah sulit untuk dibayangkan, sebenarnya ia juga adalah ekstrem kecil,
seandainya sangat jauh terpisah darinya, dan melampauinya, lalu tengok ke belakang
dan lihatlah, ia pun berupa sebutir debu alam semesta, badan langit ini memang
besarnya sampai taraf semacam ini.
Tetapi saya beri tahu anda sekalian, dalam perkembangan yang bagi kita
berdasarkan bumi (bukan perkembangan, saya hanya bisa mengatakan dengan
menggunakan bahasa manusia, karena tidak ada bahasa lain untuk ini), yaitu suatu
dunia seperti ini dengan bumi sebagai dasarnya, keterkaitan semacam ini hanya dapat
disebut sebagai perkembangan, berupa pembesaran yang demikian rupa,
dikembangkan dan diperbesar jadi suatu badan langit amat luas, ia tidak lebih adalah
suatu sistem tubuh. Sistem tubuh seperti ini banyaknya juga tidak terhitung, bilangan
manusia tidak dapat mengukurnya. Lalu dalam semua badan langit itu juga ada
kehidupan yang berbeda, berjarak sangat jauh. Coba anda pikirkan, maka alam semesta
ini besarnya sudah tidak bisa digambarkan lagi dengan bahasa manusia. Perbedaan dari
kehidupan yang ada niscaya sangat besar. Manusia selalu merasa perkembangan
peradabannya saat ini terbanyak dan terbesar; sangatlah hebat, gedung-gedung besar
bertingkat di Manhattan terhitung paling banyak dan terbesar di seluruh dunia; manusia
juga merasa bangga dan puas diri dengan perkembangan teknologi saat ini, sungguh
menakjubkan. Bila dikenang kembali rasanya manusia masa lampau kalah bila
dibandingkan manusia zaman sekarang. Manusia masa lampau harus mengendarai
kereta kuda, menumpang kereta kuda; manusia zaman sekarang mengendarai mobil,
kereta api, juga pesawat, manusia merasa perkembangannya sangat gemilang.
Sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, kalian berasal dari badan langit yang
berbeda, dunia yang berbeda. Segala benda yang dikembangkan dalam masyarakat
manusia adalah benda dari badan langit dan masyarakat yang berbeda, yang
meninggalkan kesan dalam pikiran manusia, juga disebut informasi, membuat anda
menciptakannya kembali di tengah manusia biasa dengan menggunakan materi yang
paling kasar dari ruang manusia, juga dapat dikatakan dalam ruang alam semesta yang
berbeda, jauh sebelumnya sudah ada.
Lalu tadi saya sudah katakan, banyak orang berasal dari tempat yang sangat jauh.
Maka coba anda pikirkan, perbedaan satu sama lain dan karakternya akan sangat besar,
lalu seiring dengan berlalunya masa yang sangat panjang, ketika kehidupan
terus-menerus berubah makin tidak baik (diucapkan dengan perkataan di langit, tidak
ada yang disebut baik dan tidak baik, yaitu dengan sepatah kata yang sering mereka
gunakan, sebuah konsep yang sering digunakan, adalah ia sudah tenggelam), ia sudah
mulai tenggelam ke bawah, dan mengendap ke bawah, yaitu ketika ia sudah tidak begitu
murni, tidak begitu ringan, serta tidak begitu mengapung, ia lantas tenggelam
mengendap ke bawah. Sebenarnya adalah materi mengalami metamorfosis, yaitu ia
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sudah tidak murni. Ketika ia tenggelam mengendap ke bawah, saat tiada hentinya
tenggelam ke bawah, ini adalah proses perkembangan dahulu yang memang
merupakan suatu proses yang demikian. Namun ia amat lambat, manusia merasa
dirinya tidak mengalami perubahan apa pun, Dewa juga merasa dirinya tidak mengalami
perubahan apa pun, karena masa yang dilaluinya terlampau panjang, sehingga tidak
dapat dihitung dengan waktu manusia.
Berbicara tentang waktu, dalam ruang yang berbeda berlaku waktu yang berbeda.
Waktu itu luar biasa rumitnya, sama seperti roda dalam sebuah arloji dengan besar kecil
yang tidak sama, hampir seperti ini. Sebenarnya dibandingkan ini rumitnya entah berapa
miliar kali lipat, juga tak terbandingkan. Konsep manusia tidak dapat merumuskannya,
yaitu ia memang punya hitungan putaran sendiri, ia punya waktu sendiri, dengan
membawa perbedaan seperti ini, materi tersebut tenggelam mengendap ke bawah.
Ketika sampai pada tahap manusia ini, manusia merasa pikirannya sangat rumit.
Sebenarnya saya beri tahu anda sekalian, pikiran manusia memang sangat rumit,
karena ia sudah melewati masa yang amat panjang sampai tibanya di sini. Dalam masa
yang amat panjang, benda dari tingkat mana pun selalu ada yang tersimpan dalam jiwa
kalian. Sekarang para ilmuwan mengetahui ada 70% dari bagian otak manusia tidak
dapat berfungsi, juga artinya telah mengecilkan kecerdasan manusia. Bilamana
kecerdasan manusia dibuka seluruhnya, sama seperti Dewa dengan kecerdasan yang
begitu besar, maka pikiran anda yang rumit itu akan luar biasa jadinya dalam masyarakat
manusia, bagaimana perubahan yang akan terjadi pada masyarakat manusia, itu sudah
sulit dikatakan. Oleh karena itu berbicara mengenai masalah ini, sambil lalu saya
katakan juga: perkembangan umat manusia seperti dewasa ini bukanlah suatu hal yang
baik. Keserakahan hati manusia tidak mengenal batas, setelah sampai pada taraf tinggi
pun dia masih serakah, dia masih berpikir ingin berkembang menuju ke atas, perbuatan
demikian sebenarnya bukanlah suatu hal yang baik. Mengapa? Ketika manusia telah
melampaui kondisi manusia, melampaui segala sesuatu yang dapat diketahui manusia,
bagi manusia adalah amat berbahaya. Kecerdasan manusia ditutup juga karena tidak
memperkenankan manusia tahu terlalu banyak, tidak memperkenankan manusia
memiliki kecerdasan yang begitu tinggi.
Bicara sampai sini, maka sambil lalu saya katakan lagi. Coba anda pikirkan, kita
masing-masing bila betul-betul memerhatikan sejenak pikiran diri sendiri, akan terasa
dalam sekejab sudah berubah, dalam satu detik bisa berubah menghasilkan banyak niat
pikiran, anda pun tidak mengetahui dari mana datangnya niat pikiran ini. Ada yang
sangat aneh, yaitu berbagai konsep pikiran yang terbawa anda dari kehidupan yang
berulang-ulang, saat menemui masalah, ia dapat terefleksi ke luar. Tapi manusia selalu
mempunyai sebuah konsep yang egois dan membela kepentingan diri sendiri, yang
terbentuk setelah lahir, maka manusia akan berubah makin lama makin tidak baik. Justru
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karena sebab ini, manusia hanya dapat merosot ke bawah, mutlak tidak dapat
membubung ke atas lagi. Sang Sadar, Buddha, Dewa yang datang menyelamatkan
manusia, juga sudah melihat semua ini, tentu di dalamnya masih ada banyak faktor yang
sangat rumit. Bagi suatu Dewa, ia juga tidak menyelamatkan siapa saja, ia mencari
orangnya sendiri untuk diselamatkan. Tentu saja saya telah menyingkap lagi satu
rahasia, hanya saya yang telah membuka semua tabir ini, menyelamatkan semua orang.
Di antara kita ada yang mengatakan Guru berbelas kasih, menyelamatkan kita.
Sebenarnya ada banyak hal yang kalian tidak bisa tahu, selamanya juga tidak boleh
kalian tahu bagaimana sulitnya menyelamatkan kalian. Coba anda pikirkan,
konsep-konsep kalian yang rumit mengaitkan tingkat langit yang berbeda, dunia yang
berbeda, sejumlah hal dari taraf kondisi yang berbeda. Sekarang kita di Tiongkok, ketika
ingin menenteramkan sejumlah masalah, ada sebuah ungkapan yang disebut
“perlakuan sama rata”, bagaimana anda memperlakukan masalah-masalah tersebut
secara sama rata.
Semuanya berbicara menyelamatkan manusia, siapa pun tidak tahu bagaimana
manusia itu baru dapat diselamatkan, terlalu sulit. Tadi saya sudah mengatakan, Sang
Sadar selalu mencari orangnya sendiri untuk diselamatkan, dia tidak ikut terlibat,
sebisanya tidak terlibat sesuatu milik orang lain. Begitu dia terlibat, dia tidak dapat
menyelamatkan orang lain, dirinya sendiri juga akan mengalami kesulitan. Karena dunia
ini terlalu rumit, konsep baik dan buruk pada tingkat tertentu sudah mengalami
metamorfosis. Dia tidak memiliki konsep baik dan buruk seperti manusia, ketika anda
mengusik sesuatu miliknya, mungkin anda terlibat dengan banyak hal yang
berhubungan dengannya, dapat terjadi penyimpangan pada dunianya, dan hal-hal yang
entah bagaimana, apakah anda mampu bertanggung jawab? Anda tidak akan mampu.
Dengan anda bersikeras melakukannya, berarti sama dengan anda melakukan hal buruk,
anda menyelamatkan orang juga terhitung melakukan hal buruk, itu tidak seperti yang
kalian bayangkan, urusan ini luar biasa sulitnya untuk dikerjakan. Dengan tambahnya
seorang pengikut, seorang praktisi pada kita, di pihak saya akan bertambah satu taraf
kesulitan. Akan tetapi saya tetap ingin menyelamatkan, dan juga seberapa banyak yang
dapat terselamatkan, akan saya selamatkan sebegitu banyak, berusaha sebisanya
menyelamatkan lebih banyak. Saya beri anda sebuah contoh sederhana: Ketika saya
ingin menyelamatkan anda, anda sedang menganut suatu agama. Agama tersebut
dulunya memang sangat lurus, namun sekarang sudah tidak mampu menyelamatkan
manusia, karena sudah menjadi suatu bentuk politik. Lalu demi ingin menyelamatkan
anda, saya akan memberi tahu anda bahwa ia tidak mampu lagi menyelamatkan
manusia, dengan demikian bukankah telah mengusik agama tersebut? Oleh karena itu
ia dapat berperan merintangi, merusak bahkan melakukan perbuatan buruk di segala
aspek, ini merupakan contoh sederhana yang saya berikan.
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Tentu saja, ketika berbicara sampai tahap ini, semua yang hadir di sini adalah
pengikut Dafa saya, banyak agama dari masa lalu, kita tidak dapat mengatakan agama
itu sesat. Agama Buddha, Kristen, Katolik, termasuk juga agama Yahudi, juga masih ada
beberapa agama, saya akui dalam sejarah mereka adalah agama ortodoks. Namun di
masa sejarah sekarang ini, dalam masyarakat sekarang di mana konsep manusia telah
dimodernisasi, manusia sudah tidak dapat memahami lagi dengan sifat hakiki manusia
dan konsep kuno. Yang juga berarti konsep pikiran anda sudah terlepas dengan makna
aslinya, anda tidak mampu memahaminya, anda juga tidak dapat diselamatkan olehnya,
ia juga tidak datang memedulikan. Lalu sebaliknya, dalam agama orang akan
membabarkan potensi dan pengalamannya, mengidolakan dirinya, menghendaki
orang-orang percaya kepadanya, serta menyembahnya, dia mengejar nama dan
keuntungan, bahkan berperan sebagai politikus. Lalu coba anda pikirkan, coba tengok
kembali, agama ini apakah masih agama ortodoks? Saya tidak mengatakan Buddha,
Tao, dan Dewa tidak lurus, yang saya katakan adalah agama ini. Manusia mengakui
agama, manusia mendirikan agama, namun Dewa tidak mengakui agama, yang diakui
hanya hati manusia. Walaupun tujuan anda ingin pergi ke dunia Buddha, pergi ke dunia
Yesus, namun hal yang anda lakukan tidak sesuai, semua agama sudah berbuat
demikian, menurut anda agama itu apakah lurus? Maka sangat sulit dikatakan. Saya
ingin bertanggung jawab kepada anda sekalian, saya memberi tahu anda karena
khawatir anda tertangguhkan, tertangguhkan oleh agama yang tidak mampu
menyelamatkan manusia itu.
Karena kali ini saya juga sama seperti anda sekalian, datang untuk menghadiri
konferensi ini, yang saya sampaikan kepada anda adalah masalah yang terlihat oleh
saya.
Tadi ketika saya sedang mendengar praktisi berbicara, ada sebagian dari kita
sudah tidak sabar lagi duduk lebih lama, dia ingin sekali meminta praktisi supaya dapat
mempersingkat bicaranya, biar saya yang bicara. Saya katakan bahwa konferensi ini
adalah konferensi berbagi pengalaman, jangan membuat hal ini terganggu. Perihal
ceramah Fa, semua juga ada sasarannya dan mempunyai tujuan, dengan demikian baru
saya bicarakan. Saya melihat sejumlah masalah, lalu saya katakan kepada anda
sekalian dengan jelas supaya dapat membantu anda meningkat. Tentu saja masih ada
banyak masalah dalam proses Xiulian. Saya katakan berulang kali, Xiulian di daerah
mana pun di seluruh dunia, semua harus dilakukan sama seperti di Tiongkok, dengan
bentuk semacam itu. Mengapa? Anda sekalian tahu, masyarakat Tiongkok bisa dibilang
adalah suatu masyarakat yang keras dalam hal pengaturan terhadap seseorang. Kita
dalam masyarakat yang demikian keras, dapat dengan lancar menyebarkan Fa, dengan
demikian kelak kita dalam kondisi masyarakat yang bagaimanapun, kemungkinan Fa ini
dapat terus diwariskan tanpa mengalami kerugian. Dengan kata lain, dalam penyebaran
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Fa beberapa tahun ini, dalam proses tersebut, bagaimana harus melakukannya, saya
sudah memberi tahu mereka di Tiongkok seharusnya bagaimana. Bila timbul masalah,
saya meluruskannya, agar dia dapat berkembang dengan lancar dan sehat. Maka di
negara lain, daerah lain, semua juga melakukannya secara demikian, agar Fa ini tidak
banyak melewati jalan liku, agar praktisi sedikit mengalami kerugian, inilah tujuannya.
Xiulian adalah suatu hal yang amat serius. Masyarakat manusia berkembang
sampai hari ini, saya beri tahu anda sekalian, setiap peristiwa juga bukanlah kebetulan.
Dalam pandangan saya, perkembangan masyarakat umat manusia sepenuhnya
bukanlah suatu hal yang sama dengan pandangan kalian. Kita manusia selalu demi
bangsanya sendiri, demi daerah sendiri, bahkan kepentingan pribadi, saat
mempertimbangkan masalah dalam pikiran, dipikirkan dengan berpijak pada dasar
semacam ini, itu semua adalah pikiran manusia. Saya tidak demikian dalam memandang
masalah. Saya menganalisa sejarah, melihat keseluruhan dari perkembangan umat
manusia, tidak seperti pemahaman kalian yang begitu. Manusia dalam memandang
masalah, sangat mungkin adalah sebaliknya. Karena ketika manusia memandang
masalah, titik tolaknya adalah ingin mendapatkan kebahagiaan di tengah manusia.
Sedangkan Dewa menghendaki manusia berada di tengah manusia supaya secepatnya
membayar lunas karmanya, dan kembali ke tempat asal anda untuk menikmati
kebahagiaan, ini adalah perbedaan yang hakiki. Namun manusia justru ingin menjalani
hidupnya dengan berenak-enakan di tempat manusia ini, tentu saja yang belum
memperoleh Fa memang begitu cara berpikirnya. Setelah memperoleh Fa, akan ada
perubahan pada konsep pikirannya, ini memang sama sekali berbeda. Karena itu saya
sering kali mengatakan, manusia mengalami sedikit penderitaan, menemui beberapa
cobaan dan kesulitan, bukan hal yang buruk melainkan hal baik. Mengapa? Saat
manusia ingin melindungi diri sendiri, selalu bertitik-tolak pada suatu "keegoisan", suatu
niat demi keegoisan, tidak ingin menderita hanya ingin bahagia. Tetapi coba anda
pikirkan, kita manusia semua ingin bahagia, termasuk sekarang ini banyak masyarakat
orang kulit putih, fasilitas hidupnya memang jauh lebih baik dibandingkan dengan
Tiongkok, atau negara-negara daerah Asia, dia merasa ini sudah sangat bahagia.
Sebetulnya mereka juga punya penderitaan yang lain; manusia biasa tidak luput dari
penderitaan lahir, tua, sakit dan mati, selain itu ketika berbagai macam nafsu keinginan
tidak tercapai, penderitaan yang terdorong oleh perasaan akan makin sulit dilewati.
Mereka juga akan merasakan hidup ini tidak bertujuan, tak tahu untuk apa menjalani
hidup. Mereka hidup menyendiri dilanda kesepian, rasa sepi yang tak tertahan adalah
suatu bahaya terbesar bagi manusia, juga merupakan suatu kesulitan terbesar dalam
Xiulian, oleh karena itu manusia di tengah penderitaan, dalam setiap lingkungan berbeda,
semua itu memungkinkan orang Xiulian dan meningkat, maka menanggung penderitaan,
mengalami sejumlah kesengsaraan, bukanlah suatu hal buruk. Karena dikatakan
dengan menggunakan konsep Dewa, sesudah anda mengalami kesengsaraan, karma
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anda niscaya sudah lenyap. Tak peduli betapa besar kesulitan yang anda alami, jika
anda menyikapinya dengan tepat, menyikapinya dengan suasana hati yang damai,
persis seperti yang saya katakan, terjadi bentrokan dengan orang lain anda harus
mencari ke dalam, mencari sebabnya pada diri sendiri, jangan mencari ke luar, maka
Xinxing anda pada hakikatnya sudah meningkat.
Saya dulu pernah mengucapkan sepatah kata, tentu saja adalah perkataan dalam
komunitas Xiulian, bahwa orang ini tidak berkultivasi Tao namun sudah berada dalam
Tao. Apa maksudnya? Orang ini di tengah masyarakat manusia biasa hidupnya agak
miskin, tetapi masih sering mengalami kerunyaman. Namun ketika mengalami
kerunyaman, dia selalu dapat bersikap baik dengan orang lain, mencari kesalahan pada
diri sendiri, dengan demikian orang seperti ini barulah benar-benar orang yang paling
baik. Kalau dalam jangka panjang dia terus demikian, dia dapat bertahan demikian
sampai saat akhir hidupnya, anda akan menemukan dia dapat memperoleh Tao.
Mengapa dapat memperoleh Tao? Misalnya, anda semua juga tahu, agama Barat tidak
seperti apa yang saya ajarkan pada anda hari ini, juga tidak seperti bentuk Xiulian dari
Timur, Ia mengutamakan “percaya”. Asal percaya pada Tuhan, percaya pada Yesus
(percaya pada Kristus), berbuat sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, maka dapat
naik ke surga, ini adalah satu prinsip yang sama.
Tentu saja, agama Barat sebenarnya juga adalah Xiulian. Mengapa? Saat
seseorang sedang berdoa, dia mengatakan: “Saya sudah berbuat suatu kesalahan.”
Kemudian lain kali ia dapat melakukan dengan baik, tidak melakukan lagi kesalahan
yang sama. Dia berangsur-angsur melakukan lebih baik, makin hari makin baik, makin
hari makin baik, dia tidak melakukan lagi semua kesalahan seperti masa lalu. Bukankah
ia berbuat makin lama makin baik? Bukankah ini merupakan peningkatan dalam kultivasi
Xinxing? Berkultivasi adalah mengultivasi hati manusia, dengan demikian bukankah
hatinya sedang meningkat? Dan peningkatan semacam ini bukankah berarti Xiulian?
Namun dia kurang sesuatu. Xiulian kita adalah watak dan raga meningkat secara
serempak, sedang Xiulian dia hanya berkultivasi pada watak, oleh karena itu dia hanya
dapat berkultivasi sampai saat dia tutup usia, oleh Yesus Kristus atau Tuhan mereka
Yahwe ditentukan apakah dia memenuhi kriteria untuk naik ke langit. Bila memenuhi, dia
akan diberikan sebuah tubuh Dewa yang diciptakan oleh Tuhannya, dan dijemputnya
naik ke langit. Sedangkan Xiulian kita sekarang ini mempunyai karakter yang mirip
dengan beberapa metode Xiulian kuno dari Timur pada masa lalu. Saat Xinxing anda
memperoleh peningkatan, bersamaan itu tubuh anda sendiri juga sedang mengalami
perubahan, digantikan dengan materi energi tinggi, ini adalah keistimewaan kita.
Dahulu berbicara tentang Xiulian tubuh Buddha, dikatakan sewaktu anda sedang
Xiulian, di saat taraf kondisi anda tiada hentinya meningkat, di bagian Dantian anda akan
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muncul satu Yuanying,1 yakni Yuanying yang terus-menerus bertumbuh. Ketika sudah
terlihat wujudnya, ia adalah satu Buddha kecil atau satu bocah Tao kecil, makin tumbuh
makin besar. Akhirnya setelah tumbuh sama besar dengan tubuh anda, dia akan
menggantikan tubuh fisik anda yang semula. Agama Buddha mengajarkan cara nirwana,
yakni tidak membawa tubuh fisik. Saat tubuh fisik terlepas, orang yang bisa melihat akan
menemukan, dari dalam tubuh muncul satu Buddha lalu pergi. Konsep orang Timur dan
Barat berbeda, disebabkan kebudayaan Timur dan Barat sekarang ini tidak sama. Pada
masa lalu di zaman kuno, di Barat juga ada yang berkultivasi Tao, juga ada yang
berkultivasi raga, hanya saja orang Barat sekarang sudah kehilangan warisan tersebut.
Beberapa tahun ini saya telah mengunjungi banyak daerah yang berbeda. Saya
juga sudah bertemu dengan Dewa orang kulit putih semacam itu di pedalaman gunung
Australia, semua ini termasuk kategori Xiulian Dewa di bumi. Saya juga telah
menemukannya di Pegunungan Alpen di Eropa dan Pegunungan Rocky di Amerika
Serikat, kalian mendengar saya bercerita hal ini jangan sampai timbul perasaan gembira
apa pun, anda pergi ke sana pun tidak dapat menemukan mereka; dengan kata lain, dia
juga tidak berani bertemu dengan anda. Mengapa? Karena yang kalian kultivasikan
adalah Dafa, teramat lurus, teramat lurus. Saya beri tahu anda sekalian, anda sendiri
tidak dapat merasakan bahwa ia teramat lurus, dikarenakan Xiulian pada permukaan
tubuh anda agak lambat, sedangkan materi mikroskopis dari jiwa anda bertransformasi
luar biasa cepat ketika Xiulian. Mengapa bisa demikian cepat? Karena tubuh bawaan
dari tempat asal anda itu semula memang berada di atas langit. Tetapi konsep tentang
langit ini, bukan konsep jarak bagi manusia seperti yang kalian bayangkan, coba anda
pikirkan, kalau dari atas planet Mars melihat bumi, bukankah bumi berada di atas langit?
Adalah juga berada di atas langit. Ruang yang tidak sampai satu inchi dari jari tangan
anda ini bukankah berupa langit? Ia juga berupa langit, bukan seperti langit yang kalian
bayangkan dengan konsep jarak manusia. Misalnya dari materi makroskopis sampai
mikroskopis, sama seperti sel tubuh manusia, sel adalah terbentuk dari molekul,
kemudian bila dilanjutkan adalah molekul, atom, inti atom, neutron, akhirnya sampai
pada quark maupun neutrino, itu pun masih sangat dangkal, terus hingga makin
mikroskopis. Dilihat dengan menggunakan konsep jarak manusia, ia yang berada di
tubuh anda maupun segala benda di luar tubuh anda tidak berjarak seberapa besar,
malah hampir menjadi satu. Namun lingkup badan langit itu luar biasa besar, makin
mikroskopis materi, makin mikroskopis partikel materi, maka bidang luas
keseluruhannya akan makin besar. Ia sebagai sebutir partikel sangat kecil, tetapi ia
adalah satu kesatuan yang terbentuk dari partikel yang tak terhitung jumlahnya, maka ia
luar biasa besar, lagi pula melampaui lingkup ruang manusia, sedang ruang manusia ini
kelihatannya sangat besar, sesungguhnya sedikit pun tidak besar.
1

Yuanying (baca: yuen ing) - Bayi prima.
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Praktisi kita di tengah Xiulian walau menemui kerunyaman apa pun, jika anda dapat
memeriksanya dari dalam diri sendiri, memeriksa penyebabnya dari diri sendiri, masalah
apa pun dapat anda selesaikan. Saat menemui masalah, harus selalu mencari ke dalam.
Tadi saya sudah katakan, bukan karena orang lain bersikap bagaimana terhadap anda,
melainkan pihak anda yang tidak selaras. Umpama saja, keseluruhan dari sebuah badan
langit adalah sangat selaras, di bagian anda sini tidak selaras, maka itu hanyalah
masalah di bagian anda sini ada sesuatu yang terpuntir, anda sudah tidak selaras
dengan orang lain. Saat anda mencari penyebabnya dari diri sendiri, memutar kembali
masalahnya, maka ia sudah jadi selaras, sudah reda, semuanya sudah kembali baik dan
harmonis dengan anda. Ini hanya memberi sebuah contoh sederhana untuk
menjelaskan suatu prinsip seperti ini.
Karena yang kita selenggarakan adalah konferensi Fa, dan masih ada yang ingin
berbicara, saya pikir konferensi ini dilanjutkan saja. Esok hari saya berceramah lagi,
kemudian juga menjawab pertanyaan anda.
Saya katakan pada anda sekalian bahwa Xiulian kita tidak mudah, anda semua
telah mengalami banyak penderitaan, hanya Xiulian agama ortodoks atau Fa yang lurus
baru akan mengalami penderitaan. Seandainya dapat Xiulian dengan lancar sesuai
kehendak, tanpa cobaan dan kesulitan apa pun, maka itu tidak bisa disebut sebagai
Xiulian, juga tidak dapat membuat orang mencapai kesempurnaan, ini adalah kebenaran
yang mutlak.
Saat berbicara mengenai masalah Xiulian ini, sambil lalu saya bicarakan sejenak
kepada anda sekalian bahwa dewasa ini di tengah masyarakat ada banyak agama yang
beraneka ragam. Tetapi saya juga menyatakan bahwa Falun Dafa kita bukanlah agama,
saya mutlak tidak mendirikan agama, Falun Dafa kita mutlak bukan agama. Saya juga
katakan kepada anda sekalian, karena Fa ini tersebar dalam masyarakat, dikatakan
secara relevan, alam semesta ini pada tingkat tertentu terdapat sebuah prinsip saling
menghidupi saling membatasi. Juga boleh dikatakan saat saya mengajarkan Fa lurus,
secara relevan Fa sesat juga muncul, ini disebabkan oleh prinsip saling menghidupi
saling membatasi. Dengan demikian lihat seseorang masuk pintu yang mana dan apa
yang disadarinya, karena manusia sendiri sudah jatuh sampai tahap ini, maka
menyebabkan suatu halangan kesesatan bagi manusia sendiri. Dalam kondisi tersesat
seperti ini, lihat anda dapat atau tidak mengenali Fa yang lurus, lihat apa yang anda
kehendaki, jadi ini adalah sangat krusial, sesungguhnya kalian duduk di sini memperoleh
Fa adalah tidak mudah. Anda tidak tahu bahwa dalam banyak aspek yang disengaja
maupun tidak, suatu kesadaran apa telah membimbing anda menyingkirkan entah
berapa banyak kesulitan, baru dapat memperoleh Fa ini.
Juga ada sejumlah aliran sesat sedang tersebar, yang dikatakan oleh seluruh aliran
20

sesat ini ialah apa yang disebut sebagai hari kiamat dunia, semua mengatakan hal ini.
Tentu saja, saya pernah mengatakan akan ada bencana, dalam agama Buddha juga
mengatakan demikian, agama Kristen, Katolik dan aliran Tao juga punya pandangan
demikian, ini merupakan hukum perkembangan alam semesta. Namun mutlak tidak
seperti yang dikatakan oleh agama sesat itu. Selain itu saya juga telah melihat, di masa
tertentu, suatu hal seperti ini memang bisa terjadi, tetapi hal ini bukan tidak dapat diatasi.
Saya di sini dapat secara serius mengatakan kepada anda sekalian, semua isu yang
menyebutkan bahwa pada tahun 1999 akan terjadi suatu bencana di bumi atau
musnahnya alam semesta, hal demikian sama sekali sudah tidak eksis lagi. Mengapa
dapat muncul bencana? Saya katakan kepada anda sekalian suatu prinsip, misalnya
moralitas umat manusia sudah bobrok, semua materi sudah keropos, dapat juga
dikatakan sudah berubah jadi tidak murni lagi. Kebudayaan umat manusia saat ini pun
kacau-balau, adalah campuran dari berbagai macam budaya, ras manusia makin lama
juga makin bercampur baur, hal itu sungguh telah membuat manusia merosot sampai
pada situasi yang sangat membahayakan, ini adalah pasti. Namun saya telah
mengatakan, oleh karena manusia sudah tidak baik barulah terjadi bencana.
Mengapa tidak eksis lagi? Saya katakan di negeri Tiongkok sana, sekarang ada
100 juta orang sedang belajar Dafa kita, di berbagai tempat di seluruh dunia, kita juga
ada banyak pengikut yang sedang belajar Dafa ini. Jumlah orangnya sudah sangat
banyak, kalau semua orang ini mengarah pada kebaikan, sedang berkultivasi menjadi
orang baik, ada begitu banyak orang baik, seandainya alam semesta atau bumi ini
hancur, bagaimana dengan semua orang baik ini? Bukankah demikian prinsipnya?
Terjadinya kehancuran dikarenakan ia sudah tidak baik barulah dihancurkan, ada begini
banyak orang baik, bagaimana akan hancur? Juga berarti, bahaya itu sudah tidak eksis
lagi. (Tepuk tangan) Namun saya juga katakan kepada anda, karena semua yang hadir
di sini datang untuk belajar Fa, sebagaimana saya telah menyinggung tentang hal ini,
saya juga bicarakan dengan saksama kepada anda sekalian, untuk maju selangkah
melenyapkan benda-benda jahat tersebut serta pikiran yang kacau.
Anda semua tahu saya sedang mengajarkan Fa, sedang menyelamatkan manusia.
Kita yang hadir di sini semua percaya akan hal ini, karena kalian sendiri telah
memperoleh manfaat, kalian benar-benar mengerti hal ini melalui Fa dan prinsipnya.
Namun saya beri tahu anda sekalian, saya bukan semata-mata datang menyelamatkan
manusia, tetapi hal yang saya kerjakan ini di dalamnya juga termasuk menyelamatkan
manusia. Karena jika berbicara terlalu tinggi, kalian yang hadir di sini ada sebagian
adalah pendatang baru, yang mungkin tidak dapat menerima. Dulu saya pernah
membicarakan masalah seperti ini, bahwa saat segenap alam semesta tidak murni lagi
karena telah menyimpang dari karakter alam semesta (karakter alam semesta sudah
saya bicarakan di Zhuan Falun dengan sangat jelas, “Zhen, Shan, Ren” adalah karakter
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alam semesta) makhluk hidup dalam alam semesta, segala materi dan jiwa ketika sudah
berubah tidak bersih murni, ia akan dapat menyimpang dari karakter alam semesta, juga
berarti sudah menyimpang dari Fa. Fa alam semesta menciptakan lingkungan hidup bagi
kehidupan di tingkat yang berbeda, dalam kurun waktu yang sangat panjang ketika
kehidupan dan materi di dalamnya berubah menjadi tidak murni, maka ia sudah tidak
sesuai dengan tuntutan Fa dari setiap tingkat, ini adalah mengapa kehidupan dapat jatuh
ke bawah. Karena setelah ia tidak bersesuaian maka ia harus jatuh ke bawah, makin
tidak baik makin jatuh ke bawah, terus jatuh sampai ke tempat manusia ini. Dan ini masih
bukan merupakan tempat penghentian terakhir.
Dengan demikian, seandainya materi ini secara keseluruhan, dalam skala besar
timbul satu masalah seperti ini, maka tingkat bahayanya jadi luar biasa besar, bahkan
tidak mudah terdeteksi. Bila saya tidak mengajarkan Fa ini, kalian yang hadir di sini tidak
belajar Fa ini, siapa pun juga tidak ada yang tahu bahwa umat manusia sekarang ini
sudah rusak sampai taraf semacam ini. Justru karena kalian telah belajar Fa ini maka
jadi mengerti, saat menoleh ke belakang melihat masyarakat manusia, manusia sudah
berubah jadi begitu buruk. Oleh karena itu, Fa alam semesta ini, jangan anda kira hari ini
saya telah berceramah untuk diperdengarkan kepada anda, dahulu bahkan Dewa pun
tidak tahu, segala kehidupan tidak diijinkan mengetahui kalau alam semesta terdapat Fa.
Mereka hanya tahu alam semesta ada ketentuan keberadaan yang berbeda pada tiap
tingkatnya, bagaimana konkretnya, sama sekali tidak tahu, lalu di dalam proses alam
semesta yang sangat panjang semuanya berangsur-angsur sudah menyimpang dari Fa
alam semesta, proses ini juga tidak mereka ketahui. Maka dari itu saya telah
mengerjakan hal yang demikian besar. Mengapa saya mengerjakannya? Memang ada
sebab di dalamnya, tentu saja, sekarang saya masih tidak dapat membicarakan hal ini.
Saya katakan, hal yang saya kerjakan ini, tidak hanya menyelamatkan manusia,
saya bahkan ingin meluruskan kembali segala kehidupan dan materi yang telah
menyimpang. (Tepuk tangan) Bila tidak, tempat-tempat di atas itu juga terdapat bahaya,
sekalipun saya menghendaki anda Xiulian lebih baik lagi, anda juga tidak mempunyai
tempat yang aman untuk berteduh, jadi semuanya harus dikerjakan. Kalian tidak tahu
berapa besar taraf kesulitan urusan ini. Namun, walau saya sudah berkata begini, sisi
lain yang telah saya kerjakan, anda sekalian tidak dapat melihatnya, saya hanya
berwujud seorang manusia, seorang Li Hongzhi dengan wujud manusia seutuhnya
duduk di sini sedang berbicara dengan anda sekalian, maka baiknya anda anggap saja
saya adalah manusia yang sama dengan kalian. Yang saya katakan bukanlah hal yang
dilebih-lebihkan, saya hanya sedang memberi ceramah Fa, memberi tahu prinsip alam
semesta ini kepada kalian. Percaya atau tidak, dapat atau tidak berkultivasi, itu
merupakan urusan kalian sendiri.
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Berbicara sampai di sini, saya juga sekalian memberi tahu anda semua, alam
semesta ini pada dasarnya semua telah diluruskan kembali, satu-satunya yang belum
terjangkau hanya umat manusia, belum menjangkau materi pada tingkat paling
permukaan ini, tetapi juga sudah dalam penyelesaian. Gong saya dapat sepenuhnya
mengikat setingkat materi ini agar tidak terjadi pembelahan, meledak, atau sesuatu yang
lain, sepenuhnya dapat dikuasai. (Tepuk tangan) Oleh sebab itu fenomena seperti yang
diramalkan dalam sejarah sama sekali tidak eksis lagi. Tentu saya juga sudah
membicarakan hal ini, bila saya ingin mengerjakan hal ini, dan ingin mempertahankan
sesuatu, maka saya harus membuat ia berubah menjadi baik. Dulu saya pernah
mengucapkan perkataan ini, saya katakan ibarat sebuah apel busuk, yang sudah busuk
seluruhnya, jika anda mempertahankannya berarti melakukan hal buruk. Kehidupan
yang berada pada taraf kondisi sangat tinggi menganggap manusia sama seperti
sampah saja, dia tidak menganggap manusia sejenis dengan mereka. Kalau Anda ingin
mempertahankan dia, mengapa ingin mempertahankannya? Kalau ingin
mempertahankan Anda harus bisa membuat dia berubah baik, tidak hanya manusia,
dalam hal ini juga termasuk materi di atas bumi, tumbuhan, hewan, dan banyak benda
lainnya, semua termasuk di dalamnya.
Hal yang saya kerjakan hari ini, adalah ingin membuat segenap umat manusia dan
materi di atas bumi menjadi baik, semuanya dapat saya kerjakan. Karena organisme,
tumbuhan dan hewan lainnya tidak perlu bagi mereka untuk mengerti Fa, saya dapat
secara langsung sudah selesai mengerjakannya untuk mereka, secara langsung
menciptakan mereka kembali atau mengasimilasikannya. Tetapi, kami hanya
menitikberatkan pada manusia, jika ingin mengubah semua manusia di atas bumi
menjadi baik juga sudah tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena ada sebagian
orang sudah demikian jahat sehingga dia tidak diperkenankan mengetahui Fa, meskipun
dia tahu juga tidak diperkenankan belajar, artinya dia sudah tidak pantas untuk belajar Fa.
Orang seperti ini seyogianya juga berjumlah cukup banyak, cukup besar. Apa yang akan
dilakukan? Saya tidak mengatakan masalah tentang akan terjadi suatu bencana pada
umat manusia atau bumi, tetapi saya beri tahu anda, dewasa ini di tengah masyarakat
ada banyak penyakit yang tak terobati dan berbagai macam bencana alam, semua itu
juga bukan secara kebetulan. Ilmu pengetahuan modern tidak dapat mengenali bahwa
segala benda juga adalah hidup, semuanya mempunyai sisi eksistensi jiwa, dengan
hanya menggunakan ilmu pengetahuan modern menjelaskan fenomena fisika pada
permukaannya, tidak dapat melihat sisi jiwa yang ada padanya, maka akan muncul
penyisihan besar-besaran pada umat manusia, ini adalah pasti. Mereka yang tidak baik
tentu akan disisihkan, sama seperti tubuh manusia yang bermetabolisme, yang tidak
baik akan disisihkan. Dapat muncul kejadian seperti ini.
Sebenarnya peristiwa demikian dari zaman ke zaman selalu ada, selama ribuan
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tahun selalu demikian. Manusia menyisihkan yang lama kemudian menyerap yang baru,
tubuh sedang bermetabolisme, bumi ini pun sama, masyarakat manusia juga sama, ada
yang lahir, ada yang meninggal. Namun yang saya katakan adalah dapat muncul
peristiwa semacam ini yang lebih parah dalam skala besar. Orang yang memang
memiliki karma sangat besar sudah tidak dapat terus hidup seperti ini. Bila ingin
mempertahankan bumi, bagaimana cara mempertahankannya? Sama seperti Xiulian
kalian, seiring dengan mengevolusikan tubuh anda, juga sedang menciptakan bumi yang
baru. Ada yang berpikir, apakah setelah bumi baru selesai diciptakan, kita akan
menumpang sesuatu yang akan menyeberangkan kita ke sana? Ini adalah cara berpikir
manusia, konsep pikiran manusia.
Barusan saya sudah mengatakan, segala materi dalam alam semesta berasal dari
materi mikroskopis, partikel mikroskopis secara terus-menerus membentuk setingkat
partikel yang lebih besar, terus hingga terbentuk sel seperti yang dapat dilihat oleh kita
manusia pada sekarang ini, yakni partikel yang sebesar molekul. Juga berarti, seluruh
materi di bawah setingkat partikel molekul ini sudah diperbarui, hanya tersisa lapisan
molekul di permukaan ini, bahkan makin permukaan. Jadi bisa juga dikatakan pada
bagian yang terbentuk dari partikel mikroskopis yang berada di bawah permukaan yang
terbentuk oleh molekul, bumi sudah berupa bumi yang baru. Di saat materi pada ruang
permukaan ini dapat memberikan kesempatan bertahan bagi orang baik untuk
memasuki bumi yang baru, dengan tidak terasa, tiba-tiba suatu hari merasa dunia sudah
berbeda, atau pada suatu hari saat bangun pagi menemukan segala yang ada di dunia
sudah berubah menjadi baru, selain itu manusia mungkin tidak punya perasaan lain apa
pun, secara visual menemukan bumi sudah berubah, tanpa suatu guncangan apa pun.
Mengapa? Sebab materi yang berada di bawah setingkat materi permukaan apa
pun semuanya terbentuk dari materi mikroskopis, sedangkan ketika materi mikroskopis
akan tercerai-berai, materi permukaannya juga tercerai-berai dan sirna.
Pencerai-beraiannya tidak terasa, sama seperti asap atau awan yang membuyar, saat
itu manusia masih berada di tempat semula namun sudah berada di atas bumi yang baru.
Maksud dari perkataan saya adalah memberi tahu anda sekalian, satu ialah apa yang
disebut sebagai bencana dahsyat itu sudah tidak eksis, satu lagi ialah manusia yang
tidak menjadi orang baik akan berbahaya. Masalah ini secara langsung berkaitan
dengan umat manusia kita sekarang ini, juga berkaitan dengan masalah Xiulian kita.
Selanjutnya sambil lalu saya juga katakan sejenak. Siapa pun juga jangan
menjadikan kata yang saya ucapkan sebagai barang langka untuk diburu atau mengutip
sepotong-sepotong yang lepas dari konteksnya, dengan membawa rasa puas diri, dan
berbagai keterikatan hati disiarkan sesukanya di luar. Selaku pengikut, kalian tahu
bagaimana harus berbuat. Saya senantiasa merasa ada sebagian orang tidak dapat
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menyimpan sesuatu dalam hatinya. Saya lanjutkan lagi berbicara kepada anda sekalian:
Manusia mengapa disebut sebagai manusia? Manusia mengapa dikatakan bodoh?
Yang satu karena kecerdasannya minim; satu lagi karena manusia ingin mengerjakan
sesuatu harus melalui tangan dan kakinya, dilakukan dengan menggunakan tenaga
tubuhnya, dia harus bekerja susah payah. Sedangkan Dewa dalam melakukan suatu hal
terkadang tidak memerlukan tangan dan kaki, dia dapat melakukannya dengan
menggunakan pikiran, sekali dia berpikir sudah dapat terwujud. Karena Gong yang
dimiliki Dewa terdapat pada setiap partikel dari ekstrem mikroskopis terus hingga luar
biasa makroskopis, tetapi tiap partikelnya berupa citra dari dirinya. Sekali dia berpikir
ingin mewujudkan sesuatu, di dalam Gong-nya terdapat partikel Gong yang berukuran
apa pun, maka di waktu yang bersamaan benda itu diciptakan mulai dari paling
mikroskopis terus hingga setiap tingkatan darinya dan juga permukaannya. Saat dia
sedang berpikir, Gong tersebut akan membuat benda itu dari tidak ada sampai berwujud.
Lagi pula dengan menggunakan medan waktu yang amat cepat telah menciptakan
benda tersebut. Inilah sebabnya mengapa Buddha memiliki kemampuan yang demikian
besar, mengapa Dewa memiliki kemampuan yang demikian besar.
Sedang manusia adalah yang paling bodoh, maka manusia bila ingin melakukan
sesuatu harus melalui kerja keras dengan tenaga tubuhnya; ingin mendirikan sebuah
gedung besar, harus ada berapa banyak orang yang naik ke atas dan turun ke bawah,
persis seperti ratusan molekul sedang sibuk ke sana kemari di tempat itu, sibuk ke sana
kemari, namun ini adalah sebuah cara yang paling bodoh. Sedangkan Buddha ingin
melakukan suatu hal, tidak seperti manusia yang melakukannya dengan menggunakan
waktu di tempat manusia ini. Dia melakukannya dengan menggunakan waktu dari ruang
yang paling cepat, karena itu, di dalam ruang ini dengan sekejab yang luar biasa singkat
ia sudah terwujud. Tetapi di dalam medan waktu manusia akan terasa dengan sekali
berpikir langsung jadi. Tingkat kultivasinya makin tinggi, kemampuannya akan makin
besar, ruang waktu yang dikuasainya juga makin banyak.
Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan.
Pengikut: Putra saya yang berumur 4 tahun suka membaca dan menghafal “Zhuan
Falun” dan artikel Guru, tapi tidak suka latihan gerakan. Apakah dia terhitung Xiulian?
Shifu: Anak kecil tidaklah sama seperti kita yang dewasa. Anak kecil suka bermain, ini
adalah sifat bawaannya, tidak dapat disebut sebagai keterikatan, dia memang hidup
seperti itu. Jika demikian, agar anak kecil belajar Fa, bila dia dapat belajar Fa, itu adalah
yang terbaik. Saya sangat suka melihat anak kecil, karena pikiran, hati dan tubuh mereka
sangatlah murni. Seandainya mereka Xiulian tentu akan sangat cepat, mereka tidak
punya keterikatan apa pun yang terpupuk pasca kelahiran manusia. Kita ada beberapa
anak kecil saat mendengar Fa, anda lihat dia sambil bermain sambil mendengar,
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sepertinya tidak mendengar ke dalam, sebenarnya semuanya sudah masuk ke hati,
anda menanyakan apa pun dia semuanya tahu. Jika anak kecil dapat berlatih Gong, itu
akan sangat bagus, tapi terlalu kecil juga tidak bisa. Karena dia adalah anak kecil,
memang mau bermain. Anak kecil harus diperlakukan spesifik.
Pengikut: Ketika menyebarkan Fa kepada orang kulit putih, ada sebagian orang tidak
dapat melepas kepercayaan mereka pada Yesus, bagaimana kita memandang
pengaruh darinya terhadap Xiulian Dafa mereka?
Shifu: Karena saya pernah mengatakan tentang aliran Fa yang tidak mendua, bila tidak
dapat berspesialisasi tunggal Xiulian Dafa, maka tidak dapat mencapai kesempurnaan
dalam Dafa kita. Tadi saya sudah katakan, seluruh alam semesta, ataupun lingkup yang
sangat besar, ia telah menyimpang dari Fa, di dalamnya bukankah termasuk manusia?
Agama itu bukankah dibentuk oleh manusia? Jika makhluk hidup alam semesta telah
menyimpang dari Fa, dalam kehidupan yang telah menyimpang dari Fa itu bukankah
mencakup dunia surga yang manusia percaya selama ini? Jika dunia Buddha, Tao, dan
Dewa juga berada di antaranya, coba anda sekalian pikirkan, ini adalah persoalan apa?
Yang menyebarkan Fa dahulu ketika itu, baik Yesus, Sakyamuni, Lao Zi, ataupun Yahwe,
saat mereka menyebarkan Fa, makhluk hidup dan kehidupan alam semesta di saat itu
sudah lama menyimpang dari karakter alam semesta.
Saya berikan contoh dengan menggunakan bahasa yang paling umum,
umpamanya dunia Buddha dan dunia Dewa terbentuk dari emas. Namun dalam periode
waktu yang sangat panjang, ketika mereka berubah menjadi tidak murni, ia sudah bukan
emas dengan kadar penuh, bukan emas tulen lagi, walau masih terbentuk dari emas.
Namun dia adalah emas 18K atau emas 16K, kalau begitu hari ini Fa telah diluruskan,
niscaya adalah emas murni, emas dengan kadar penuh, emas tulen, emas 24K. Namun
agama ataupun metode Xiulian yang mereka wariskan, semua diwariskan berasal dari
periode emas 18K atau emas 16K, tidak dapat mencapai kriteria dunia Dewa, dunia
Buddha yang baru, masih dapatkah dia kembali ke dunia yang semurni emas 24K?
Sekalipun satu molekul saja yang kembali akan membuat di sana jadi tidak murni, juga
tidak memperkenankan anda mencemarinya, bukankah seperti ini prinsipnya? Oleh
karena itu saya sambil lalu memberitahukan anda sekalian, segala agama yang
sekarang ada di dunia, termasuk semua agama ortodoks, saya tidak dapat mengatakan
ia adalah agama sesat, ia diajarkan oleh Buddha, tapi semua sudah tidak dapat lagi
membuat manusia mencapai kesempurnaan.
Tak peduli anda berkultivasi betapa baik di agama mana pun, anda pasti berkultivasi
mengikuti apa yang diajarkan oleh Buddha atau Yesus pada periode waktu itu, sekalipun
berkultivasi lebih tinggi lagi juga hanya dapat mencapai prinsip tertinggi yang diajarkan
Sakyamuni dan Yesus pada periode waktu itu, namun itu hanyalah emas 16K atau emas
18K, masihkah dia dapat kembali ke dunia yang emasnya berkadar penuh itu? Saya
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bukan mengatakan Sakyamuni dan Yesus kurang baik, yang saya katakan adalah
makhluk hidup seluruh alam semesta telah menyimpang dari Fa, sedangkan mereka
hanya salah satu elemen di antaranya, seperti inilah prinsipnya, saya tidak membahas
detailnya lagi, persoalannya sangat besar. Namun manusia justru terobsesi tidak mau
sadar, hanya percaya pada apa yang mereka lihat sekarang ini. Manusia masih punya
satu kecenderungan berat yang sangat parah, dia tidak memandang masalah secara
rasional, dia suka menggunakan perasaan dan emosi untuk memandang masalah.
Hal-hal kuno yang turun-temurun dia tidak sanggup melepas, tidak sanggup
membuangnya, dikarenakan perasaan dia yang tidak dapat dilepas, malah tidak
menggunakan rasionya untuk menganalisa sesungguhnya benar atau salah.
Pengikut: Apa yang harus kami perhatikan ketika menyebarkan Fa kepada orang kulit
putih?
Shifu: Cara pemikiran orang kulit putih dengan orang kulit kuning berbeda, harus
mempertimbangkan ciri khas mereka. Anda jangan menyulitkan dia dengan
menggunakan cara pemikiran dan bahasa orang Tionghoa yang sangat rumit. Begitu dia
lihat: ini terlalu sulit. Ini mungkin tidak membawa hasil yang baik, jadi saya usulkan bila
ingin agar orang Barat memperoleh Fa, kasih dulu dia baca “Falun Gong Tiongkok (versi
revisi)”, setelah selesai dipelajari barulah baca “Zhuan Falun”, dia akan lebih mudah
untuk belajar. Jika langsung membaca “Zhuan Falun”, sejumlah besar orang mudah
dikarenakan tidak mengerti lalu melepaskannya. Tentu saja juga ada yang khusus baik,
sekali baca langsung dapat menyelami. Masih ada sebuah masalah yaitu saat membaca
buku, pada pertama kali menyentuh buku haruslah berupaya menghendaki dia agar
sekali baca sampai habis. Bila berhenti di tengah jalan, dia akan sangat sulit menemukan
waktu untuk membaca lagi. Anda minta dia untuk belajar dan membaca, dijamin dia akan
berkata tidak ada waktu, kejadiannya semua seperti ini. Sebenarnya karma pikiran itu
yang menghalangi dia, tidak memperkenankan dia membaca lagi, karma pikirannya
takut. Setelah membaca buku ini, bisa memusnahkan karma pikirannya.
Pengikut: Kami pernah menyebarkan Dafa pada radio, stasiun TV dan koran-koran
Amerika Serikat, tapi tidak menerima respon, haruskah kita melanjutkan upaya ini?
Shifu: Di sini saya ingin mengutarakan satu prinsip kepada anda sekalian, kalian
mungkin semua tahu cara kerja saya yang konsisten. Saya telah katakan mutlak tidak
melakukan formalitas agama apa pun, saya juga tidak menggunakan daftar
keanggotaan manusia biasa untuk mencatat nama kalian satu per satu. Kita tidak punya
sesuatu apa pun yang bersifat formalitas, tidak ada kantor, juga tidak punya sesuatu apa
saja yang berbentuk, segala apa pun yang berbentuk akan dapat membuat orang jadi
terikat, semua itu bukanlah Xiulian. Bukan hanya melepaskan uang, harta, nama dan
kepentingan. Jadi saya beri tahu anda sekalian, Fa kita telah menyebar dalam
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masyarakat manusia biasa, Fa ini sungguh terlampau besar, jadi dibicarakan sebaliknya,
dengan diajarkannya Fa yang begitu besar, maka permintaan terhadap ia juga harus
yang tertinggi. Kalian tidak tahu mengapa saya menempuh sebuah jalan yang tak
berbentuk seperti ini, karena Fa kita ini memang sedemikian besar, kita harus
menempuh jalan besar tanpa bentuk barulah benar-benar pantas untuk bentuk
penyebaran Fa ini di atas dunia. Dahulu ada banyak orang datang menyebarkan Fa, baik
itu Buddha, Dewa orang Barat, Yesus Kristus, bahkan Yahwe, mereka semua
mengumpulkan pengikutnya menjadi satu, khawatir ia tidak belajar dengan baik,
khawatir ia jatuh ke bawah, oleh sebab itu mengumpulkan mereka bersama untuk
berkultivasi. Sakyamuni meminta para pengikutnya mencukur rambut kepala,
mengenakan jubah; pengikut Yesus masuk ke dalam biara. Saya beri tahu anda sekalian
itu dikarenakan Fa yang mereka ajarkan kecil, jika beliau tidak menuntut demikian tentu
tidak dapat menyelamatkan pengikutnya. Sedangkan kita hari ini memiliki Fa yang
sedemikian mahabesar, kita tentu saja berani melepas, apa pun membiarkan anda
sesukanya, hanya melihat hati manusia. Saya katakan saya telah membuka sebuah
pintu yang sangat besar, sebenarnya kalian masih tidak tahu, mana ada pintu lagi?
Seluruhnya telah terbuka, hanya melihat hati manusia!
Seumpama kalian berasal dari ruang yang berbeda dan dunia yang berbeda datang
untuk memperoleh Fa, pikiran manusia dari kalian di sisi ini tidaklah tahu, kalau begitu
kalian ingin kembali ke dunia kalian, coba kalian pikirkan, bila menggunakan metode
maupun agama seperti di masa lalu itu, dapatkah anda kembali? Anda mutlak tidak
dapat kembali. Fa kita hari ini dapat menyelamatkan segala makhluk hidup kembali ke
posisi asalnya, karena ini adalah Dafa alam semesta. Maka di sini ada satu syarat, yaitu
penyebaran Fa ini di atas dunia juga dituntut harus berjalan dengan luar biasa lurus. Jadi,
saya katakan kepada anda sekalian, yang kita jalani adalah paling lurus. Kita
menghendaki orang melepaskan nama, kepentingan dan perasaan. Kita sendiri mulai
dari saya di sini, semua melepaskan benda-benda tersebut. tidak sebatas benda-benda
tersebut, kami masih ingin anda menyebarkannya dalam masyarakat manusia biasa,
masih harus menyesuaikan diri dengan bentuk masyarakat manusia biasa, tidak boleh
merusaknya.
Dan lagi, kita dalam menyebarkan Fa hampir tidak ada propaganda apa pun berupa
iklan, televisi, koran, serta menggembar-gemborkan kita sendiri secara besar-besaran,
tidak ada. Semua laporan yang pernah dimuat saat mengajarkan Fa di masa lalu, saya
amati tidak lebih hanyalah suatu antusias yaitu: Li Hongzhi telah datang. Namun ada
juga sedikit sekali praktisi pernah mempropagandakan Dafa, tapi semua itu adalah
perlakuan pribadi, secara pribadi melakukan hal baik demi Fa. Jadi, bila Dafa kita sendiri
menggunakan bentuk propaganda apa pun untuk mempromosikan diri, semua itu adalah
menodai diri sendiri, jadi kita tidak menempuh jalan seperti itu. Jika dikatakan saya
adalah praktisi juga sebagai wartawan suatu media atau saya seorang editor, saya justru
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ingin menyebarkan Fa, itu adalah perlakuan individu. Fa kita tidak menuntut seseorang
berbuat demikian. Seyogianya perlakuan individu, diri sendiri ingin melakukannya, itu
adalah kemauan dari perorangan; secara individu ingin berbuat hal baik, ini tidak ada
hubungan dengan keseluruhan Fa kita.
Mengapa ada begitu banyak orang yang belajar? Anda sekalian tahu, Fa kita baik,
karena adalah Fa alam semesta, siapa yang dapat mengatakan ia tidak baik?! Sekalipun
orang yang lebih jahat lagi juga salut di dalam hati, hanya di mulutnya menentang.
Mengapa di mulutnya menentang? Karena dia tahu, seandainya semua orang sudah
demikian, dia sungguh harus tersingkir. Oleh sebab itu perihal bagaimana kalian
melakukannya serta menyebarkan Fa ini, itu adalah perlakuan pribadi kalian. Dafa
sendiri tidak mempunyai formalitas apa pun, kita sungguh telah menempuh suatu jalan
besar tanpa bentuk.
Kalian setelah pulang ke rumah juga adalah salah satu elemen umum di tengah
masyarakat, kami di sini hanya melihat hati manusia dari anda sekalian, tidak ada
peraturan larangan apa pun, tidak ada ketentuan apa pun dalam bentuk perintah. Dahulu
sungguh tidak ada yang berani menempuh jalan ini, tak peduli anda katakan agama ini,
agama itu, anda katakan kalian semua pulang saja ke rumah tidak perlu melakukan
formalitas agama, tidak perlu melakukan hal-hal yang mengandung tujuan, pulang ke
rumah menjalani kultivasi, maka agama tersebut akan bubar, mutlak tidak berani
demikian. Karena Fa-nya tidak sedemikian besar. Kita di sini justru berani, anda pulang
melakukan pekerjaan masing-masing, kehidupan anda tidak berubah. Namun dalam hati
anda terisi Fa sedang mengultivasi diri sendiri, benar-benar sedang meningkat. Dulu
saya pernah mengatakan, bahwa Buddha dan Dewa, mereka tidak melihat agama
manusia biasa, juga tidak mengakui agama, mereka hanya mengakui hati manusia.
Ketika agama mengalami perusakan, mengapa Buddha tidak peduli? Saat gereja
mengalami perusakan, mengapa Kristus tidak peduli? Gereja itu didirikan oleh manusia,
manusia ingin melakukan suatu hal baik, menginginkan banyak orang datang
memercayai Kristus, memercayai Buddha, lalu membangun kelenteng, membangun
gereja, itu adalah formalitas manusia. Dewa dan Buddha hanya melihat hati manusia,
maka kita tidak melakukan formalitas apa pun.
Dulu saya juga pernah mengatakan, sudah tentu kita lebih-lebih tidak boleh terlibat
dalam politik, mutlak tidak boleh terlibat dalam politik. Perkembangan masyarakat umat
manusia, negara ini baik, negara itu tidak baik, hubungan antarmanusia, itu adalah
ditentukan oleh perkembangan masyarakat. Manusia biasa dengan melakukan sesuatu
yang dibuat-buat tidak akan dapat menghalanginya. Manusia hanya bisa berada di
dalamnya menguras habis pikirannya untuk berjuang dan mendalami penyelidikan demi
manusia sendiri, atau memikirkan harus bagaimana. Namun bila fenomena langit belum
mencapai ke sana, manusia biasa siapa pun juga tidak dapat mengubahnya.

29

Perkembangan manusia adalah satu jalan yang telah ditentukan bagi manusia,
bagaimana berkembang, bagaimana berproses, langkah mana pun tidak akan salah.
Oleh sebab itu, selaku orang Xiulian adalah melampaui manusia biasa. Mengapa ingin
menangani urusan manusia? Ada politikus dari agama itu demi apa yang disebut
merdeka, wilayah teritorial, bahkan demi suatu kedudukan lalu terjun berpolitik, yang
lebih parah lagi membunuh orang, melakukan gerakan teror, ini adalah kejahatan, saya
katakan dia bukan orang Xiulian. Orang Xiulian tidak mencampuri politik manusia biasa,
dia hanya bisa dikategorikan sebagai politikus. Yang diinginkan Buddha dan Dewa
adalah dunia surga, mengapa ingin merebut dunia manusia? Coba anda katakan apakah
dia orang Xiulian? Apakah dia memenuhi kriteria? Manusia masih menganggap
orang-orang tersebut sebagai Dewa untuk dipuja, sebenarnya ada di antaranya bahkan
sudah bukan orang baik, kelak akan masuk neraka.
Pengikut: Apakah lingkungan materi masyarakat manusia selama ribuan tahun juga
merupakan salah satu faktor yang menjadikan karma pikiran?
Shifu: Tentu adalah demikian. Tanpa lingkungan materi ini, anda niscaya tidak dapat
membuat karma. Tanpa lingkungan manusia sekarang ini, maka juga tidak dapat
berbuat kebaikan maupun kejahatan. Tanpa lingkungan ini juga tidak bisa menjadi
manusia, ini adalah pasti. Namun masyarakat manusia juga mempunyai arti spesifiknya,
oleh sebab itu harus tetap eksis.
Pengikut: Sifat keiblisan masyarakat Amerika Serikat apakah merupakan suatu
hambatan utama bagi orang Amerika memperoleh Fa?
Shifu: Tidak dapat dikatakan demikian. Saya pernah pergi ke desa dan beberapa kota
kecil di Amerika Serikat, saya melihat ada banyak orang yang baik hati, orang kulit putih
yang baik hati. Semua kota besar di seluruh dunia memang agak kacau, ikan dan naga
bercampur baur, tidak dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk. Acap kali
ada yang ekstrem baik juga yang ekstrem buruk. Karena di dalamnya terdapat prinsip
saling menghidupi saling mengekang. maka anda tidak boleh menyamaratakan. Tetapi
Amerika Serikat juga mempunyai ciri khasnya, Amerika Serikat telah memerankan fungsi
yang sangat besar terhadap seluruh dunia dalam menciptakan pemikiran manusia aliran
modernis yang metamorfosis, termasuk segala aspek, misalnya dalam bidang kesenian,
kebudayaan, konsepsi dan lainnya, benda aliran modernis ini adalah suatu kebudayaan
yang metamorfosis, bukan kebudayaan manusia, hal ini adalah pasti. Kebudayaan orang
Amerika sebelum tahun lima puluhan, saya rasa itu barulah kebudayaan manusia.
Orang-orangnya juga lebih baik hati. Mereka pria kulit putih mengutamakan sikap
anggun priayi, sangat beradab; wanita juga mempunyai sifat feminim, saya rasa itu
sangat bagus. Sekarang ini pria dan wanita sepertinya memiliki sifat yang sama. Tentu
saja saya tidak mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak baik.
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Tadi saya telah katakan, saya hanya membicarakan perubahan umat manusia.
Orang Timur pada masa sekarang ini juga cukup mengerikan, pemikirannya yang jahat
itu, antarsesama manusia saling melukai. Orang-orang tidak mengetahui, sama sekali
tidak menyangka, dua orang sekali bertemu tidak mengucapkan apa-apa, tapi
antarmereka sudah mulai saling melukai. Ini dikarenakan sejarah kebudayaan yang
terlalu panjang, dalam kehidupan yang berulang-ulang mungkin saja entah siapa dengan
siapa pernah terjadi benci dendam. Yaitu masa terjalinnya budi dan benci itu sudah
terlalu lama, ketika saling bertemu mungkin saja masing-masing ingin membalas, oleh
sebab itu mereka saling melukai dan mencelakai. Bukankah kalian telah mengatakan,
orang-orang Tionghoa di Amerika Serikat tidak kompak, kalian siapa pun hanya melihat
permukaan, sebenarnya yang saya lihat adalah sebab yang sesungguhnya, sebab inilah
yang mengakibatkannya.
Pengikut: Diganggu oleh sifat keiblisan, berlari pontang panting di sekeliling tubuh juga
di dalam tubuh, orang di sekeliling juga dibuatnya tampak berwajah hitam, kuning, hijau
dan pucat, sama seperti iblis…
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, ada orang mengatakan dia sedang Xiulian Dafa,
anda mengatakan bahwa anda adalah pengikut Dafa, saya harus melihat apakah anda
seorang pengikut Dafa yang sejati, bukan hanya omongan dari mulut anda. Pengikut
saya harus sungguh-sungguh menjalani Xiulian, saat bertemu masalah runyam harus
memeriksa dan mencari pada hati sendiri, apakah hal ini dikarenakan hati saya yang
bermasalah. Ada orang hanya membaca buku satu kali, lalu mengatakan saya sudah
Xiulian Dafa, masih menemui masalah ini, masalah itu. Dalam benak anda yang
dipikirkan sepenuhnya adalah urusan manusia biasa, saat bertemu masalah lalu anda
bertengkar dengan orang lain, saat mengalami konflik lalu anda mencari penyebab pada
orang lain, tidak mencari penyebab pada diri sendiri. Anda katakan anda adalah pengikut
saya, saya di sini tidak mengakui, tentu saja itu adalah dua hal. Saya tentu bukan
mengatakan tentang lembaran tulisan ini, bukan membicarakan orang ini.
Maksud saya, seandainya kalian dapat mencari masalah dari dalam hati sendiri,
masalah apa pun dapat diatasi. Anda temukan bahwa ada sebagian orang dulu dirinya
pernah belajar banyak hal-hal yang kacau-balau, membuat sekeliling tubuhnya sangat
kacau, informasinya sangat kacau, dia sering melihat fenomena yang menakutkan,
ataupun tubuhnya timbul reaksi yang sangat menakutkan. Dikarenakan hal ini lalu dia
datang belajar Dafa kita, dia tahu keampuhan Dafa kita besar. Namun saya beri tahu
anda sekalian, ini disebut memperoleh Fa dengan mengandung tujuan dan memohon
sesuatu, jadi itu tidak benar, pasti tidak akan memperoleh. Tetapi kami juga tidak
menentang, anda mempunyai mentalitas tersebut dikarenakan pada mulanya belum
memahami Fa. Namun sekali telah mempelajari, asalkan anda mau melepaskan hati ini,
maka fenomena apa pun semua dapat diselesaikan. Saya kira prinsip saya telah
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diutarakan dengan jelas kepada anda sekalian. Masalah ini juga telah diutarakan dengan
sangat jelas dalam “Zhuan Falun”, maka harus banyak membaca buku dan belajar Fa,
dengan membaca buku masalah anda ini pasti dapat diselesaikan.
Pengikut: Saya merasa diri sendiri baik budi, namun mengapa saya tidak berhasil
mengultivasikan belas kasih seperti yang diutarakan Guru terhormat?
Shifu: Sangat baik mengajukan pertanyaan ini. Sebenarnya pertanyaan yang anda tulis
ini dengan sendirinya merupakan sebuah keterikatan hati, namun bukan mengatakan
anda menulis pertanyaan ini adalah keterikatan hati, anda sedang terikat oleh belas
kasih anda. Benda tersebut tidak dapat hadir sesuai keinginan anda. Seiring
membubungnya tingkatan anda, bagian Qing anda yang telah dikikis itu tidak akan
kosong, ia akan digantikan oleh belas kasih, ia akan bertambah secara
berangsur-angsur. Tetapi, perihal kita yang hadir di sini, para pengikut saya ini, banyak di
antara kalian benar-benar telah berkultivasi dengan amat tinggi, mengapa tidak memiliki
hati yang belas kasih setinggi itu? Sesungguhnya belas kasih Dewa dengan belas kasih
yang dibayangkan oleh kalian sekarang sebagai manusia sama sekali adalah dua hal,
saya dahulu telah berkali-kali mengutarakan hal ini kepada anda sekalian. Supaya anda
dapat hidup di tengah masyarakat manusia biasa, permukaan anda tidak diperkenankan
berpenampilan terlalu spesifik, apabila anda benar-benar berpenampilan sedemikian
maha belas kasih, maka anda tidak dapat hidup di tengah manusia biasa. Jadi belas
kasih anda, segala sesuatu hasil dari Xiulian anda, semuanya berkembang dengan amat
pesat dalam bagian yang paling mikroskopis dari jiwa anda, terpisah dengan permukaan.
Jiwa manusia terbentuk dari partikel mikroskopis yang terus berkomposisi hingga
partikel permukaan terbesar yaitu molekul, molekul membentuk sel, anda tidak berhenti
terus berkultivasi, hingga molekul dalam tubuh anda (saya hanya dapat
mengumpamakan demikian, bahasa manusia sungguh terbatas), partikel mikroskopis
dalam jiwa anda, seluruhnya sedang mengalami perubahan raksasa, yang sesuai
dengan kriteria Fa. Kemudian, satu bagian yang telah berhasil dikultivasi, ia sama
dengan telah dipindahkan, setelah berhasil kultivasi lalu dipindahkan satu bagian,
termasuk belas kasih juga telah dipindahkan. Itu seperti sebuah gudang, menyimpannya
untuk anda, menyimpan segala sesuatu hasil Xiulian anda. Jika perubahan permukaan
tubuh anda terlalu cepat, anda malahan tidak dapat Xiulian lagi. Melihat apa saja anda
juga ingin menangis, sedikit apa pun yang anda lakukan, berarti sisi anda yang telah
berhasil dikultivasi juga ikut melakukannya, ini sama dengan Dewa sedang melakukan
pekerjaan manusia. Anda melakukan hal buruk juga berarti Dewa sedang melakukan hal
buruk, jadi anda bisa jatuh ke bawah. Kami supaya anda tidak sampai jatuh ke bawah, di
samping itu juga mempertahankan agar anda tetap dapat Xiulian di tengah manusia,
maka bagian anda yang telah berhasil dikultivasi segera dipisahkan, terpisah dari bagian
anda yang belum berhasil dikultivasi atau bagian yang butiran partikelnya kasar, ia
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selamanya bertahan seperti Dewa tidak bergerak bermeditasi di sana. Sedangkan
bagian anda yang belum berhasil dikultivasi selamanya juga seperti manusia, sedang
hidup di tengah manusia biasa, terus hingga anda tiada hentinya berkultivasi menerobos
ke luar, yaitu tiada hentinya menyempurnakan diri anda sendiri, terus hingga molekul
paling permukaan semua telah disempurnakan, semua telah diasimilasi, semua telah
berhasil dikultivasi, langkah terakhir itu adalah mencapai kesempurnaan. Kami telah
menempuh sebuah jalan seperti ini.
Ada praktisi mengatakan: Guru, mengapa saya tidak merasakan ada peningkatan
seberapa besar walaupun saya terus menjalani kultivasi? Apa gerangan dalam pikiran
kadang-kadang masih terefleksi niat yang tidak baik? Saya beri tahu anda sekalian tidak
perlu cemas, apabila benda permukaan manusia semuanya telah tersingkirkan, anda
niscaya tidak bisa berkultivasi lagi. Jika anda tanpa pikiran manusia, maka segala
pemikiran manusia yang terefleksi dapat anda rasakan. Sebuah tutur kata, tingkah laku
dan niat pikiran dari manusia masa kini semuanya demi ego, bahkan ada niat buruk yang
sangat mendalam, anda tentu tidak bisa tahan, bagaimana anda hidup di antara mereka?
Bagaimana anda bergaul dengan mereka? Maka masih tidak diperkenankan seperti
demikian. Secara permukaan, seumpama dalam tubuh anda telah berhasil dikultivasi
100 bagian, permukaan anda hanya dapat disingkirkan satu bagian, oleh sebab itu anda
selamanya merasa pada permukaan tidak dapat maju dengan pesat, ini adalah normal.
Jangan sampai setelah pembicaraan saya ini lantas anda berpikir: oh, ternyata demikian
masalahnya, jadi saya tidak perlu takut lagi, saya harus melakukan apa--saya lakukan
saja. Yang saya utarakan adalah suatu prinsip Fa, bila anda tidak menuntut diri sendiri
dengan ketat, tidak melakukan sesuai kriteria, maka anda juga tidak terhitung sedang
berkultivasi, beginilah hubungannya.
Pengikut: Sekali tidak berhati-hati, wajah asli akan tampak seluruhnya.
Shifu: Jangan membincangkan diri sendiri seburuk itu, sesungguhnya anda adalah
orang Xiulian. Anda bisa melihat kekurangan anda, berarti anda telah melampaui
pemikiran anda pada saat itu, telah melampaui diri anda yang semula. Manusia biasa
tidak akan bisa melihat kekurangan diri sendiri, menganggap diri sendiri semuanya baik,
bagaikan sekuntum bunga, bukankah demikian? Anda bisa berkultivasi diri,
mengintrospeksi diri, melihat kekurangan diri sendiri, apakah anda bukan seorang
praktisi Xiulian?
Pengikut: Saya pernah berbuat dua kesalahan besar, kemudian merasa sangat
menyesal, mohon tanya, ini disebabkan Fu Yishi2 saya atau informasi saya yang sedang
berperan?
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Shifu: Jika kita telah berbuat sesuatu hal di tengah manusia biasa, telah berbuat hal
buruk, anda tidak dapat mengatakan bahwa itu bukan perbuatan anda, anda juga tidak
boleh membedakan itu dilakukan oleh Zhu Yishi3 atau Fu Yishi, karena kalian adalah
satu tubuh yang menyatu. Anda juga tidak dapat mengatakan semua itu dilakukan oleh
karma pikiran anda, karena hal itu juga disebabkan Zhu Yishi diri sendiri tidak teguh.
Sebelum anda menyingkirkannya, ia bisa mengganggu anda. Kelakuan permukaan
selama karma pikiran belum disingkirkan, semua akan dianggap sebagai anda yang
melakukan, bila dapat menolaknya secara keras, dapat membedakan serta Zhu Yishi
sangat kuat, itu adalah hal yang lain. Jadi bila anda tidak menolaknya, perbuatan dan
kelakuannya juga hanya dapat dikategorikan sebagai anda yang melakukan. Dengan
berkultivasi, justru ingin menyingkirkan benda buruk tersebut melalui kultivasi.
Bersamaan itu menguatkan Zhu Yishi. Peristiwa yang lampau sebaiknya jangan
dipikirkan lagi dalam Xiulian, sekalipun lebih buruk lagi juga telah berlalu. Lakukanlah
dengan baik di kemudian hari, agar tidak timbul keterikatan.
Pengikut: Kami telah merekam gambar pada beberapa kali konferensi yang
diselenggarakan di Amerika Serikat, namun tidak diberikan kepada sanak famili di luar
negeri, apakah perbuatan ini melanggar kemauan Guru?
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, saya katakan metode Xiulian Dafa kita ini adalah
satu jalan yang paling baik, jalan yang paling murni. Demi menjamin kalian benar-benar
dapat mencapai kesempurnaan. Saya benar-benar bertanggung jawab kepada kalian,
saya harus membersihkan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam Xiulian Dafa kita.
Walaupun perkataan saya, yang diucapkan bagi daerah lokal tertentu, bagi pengikut
suatu negara, namun tidak sesuai bagi daerah lainnya juga harus dibenahi.
Pembicaraan yang tidak mengandung sifat umum yang hanya diperuntukkan bagi satu
daerah juga harus dibenahi, tujuannya adalah agar kalian benar-benar dapat Xiulian,
tidak terganggu oleh apa pun, inilah tujuannya.
Ada yang mengatakan bahwa dalam periode sekarang, kita memutarkan video tape
ceramah Guru hari ini untuk praktisi lain di rumah, apakah akan ada manfaat dan dapat
meningkatkan para praktisi? Kalian telah merekamnya ya sudah. Tetapi jangan
membawa perasaan puas diri dan hati gembira menyebarkan hal-hal tersebut ke
masyarakat. Anda katakan saya pulang ingin memutarkannya di tempat latihan kami
atau untuk praktisi di negara kami, juga bukannya tidak boleh. Tetapi bagaimana
menangani hal ini, saya katakan selaku pengikut tidak perlu saya beri tahu anda secara
mendetail, setelah semuanya selesai melihat, atau buku ceramah telah terbit, maka
hapuslah rekamannya dan selesailah sudah. Barang siapa sembarangan merekam
ulang untuk orang lain, memutarkan benda tersebut, menyebarkan benda tersebut,
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sembarangan membuatnya dalam jumlah besar melalui penerbit atau pabrik, itu adalah
perbuatan yang paling buruk, jadi saya katakan bahwa dia tidak memenuhi kriteria
sebagai seorang pengikut Dafa.
Pengikut: Pada masa lalu Xiulian saya tidak gigih. Beberapa kali tidak dapat melewati
ujian godaan seksual, sekarang saya memperbaiki diri, apakah Anda masih mau
menerima saya?
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, jangan menganggap diri sendiri sudah tidak dapat
berkultivasi lagi karena anda tidak dapat melewati cobaan satu atau dua kali. Xiulian
kalian sesungguhnya adalah demikian, ada yang kultivasinya baik, satu cobaan telah
dilewati, ada yang agak kurang, cobaan tersebut tidak dilewati dengan baik, bahkan tidak
berhasil dilewati. Tetapi cobaan dalam aspek lainnya dapat ia lewati, beginilah jatuh dan
terjungkal, ada yang dilewati dengan baik ada pula yang tidak baik, ini adalah Xiulian.
Jika setiap orang dapat melewati setiap cobaan, anda sudah tidak perlu Xiulian lagi,
seketika telah menjadi Buddha, bukankah begini prinsipnya? Tetapi jika selalu tidak
berhasil melewati cobaan, itu sungguh harus diperhatikan, terus berlanjut seperti ini
apakah terhitung Xiulian?
Pengikut: Sebelum belajar “Zhuan Falun”, profesi saya adalah menggunakan Qigong
mengobati orang; setelah belajar Falun Gong telah menghentikannya, sekarang
bolehkah saya belajar ilmu pengobatan tradisional Tiongkok dan akupunktur, bolehkah
menjadikannya sebagai profesi?
Shifu: Pasti tidak jadi masalah. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah salah satu
metode pengobatan pada masyarakat manusia, merupakan sesuatu milik manusia, tidak
bertentangan dengan Xiulian. Seandainya pengobatan Qigong, saya katakan itu mutlak
jangan dilakukan. Anda ingin belajar pengobatan tradisional Tiongkok dan akupunktur,
menurut pandangan saya semuanya tidak ada masalah, boleh belajar, boleh lakukan.
Pengikut: Jumlah praktisi kita di sini tidak banyak, dan lagi bertempat tinggal terpencar,
tidak mempunyai lingkungan besar belajar Fa seperti di Tiongkok, bagaimana
seharusnya menciptakan lingkungan tersebut dengan lebih baik?
Shifu: Apakah kalian tahu? Pada masa saya mengajar Fa di Beijing, peserta kelas
ceramah pertama hanya dua ratus orang, tapi hari ini ada 100 juta orang. Kalian
semuanya wajib memberitahukan Fa kepada orang lain, di kemudian hari bukankah
akan menjadi banyak? Lingkungan diciptakan oleh diri sendiri, banyak orang
bersama-sama berlatih Gong memang sangat baik, pertama dapat saling berdiskusi,
saling mendorong maju, dengan memperbincangkan hal-hal dalam Xiulian secara
bersama-sama, dapat menguatkan keyakinan terhadap Xiulian. Bersamaan itu medan
latihan bersama energinya sangat kuat, betul-betul bermanfaat bagi Xiulian seseorang,
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hal ini adalah pasti. Xiulian secara individu akan mudah lupa begitu dilanda kesibukan,
atau pagi berlatih sebentar, malam berlatih sebentar, pokoknya jadi lebih malas, ini juga
adalah pasti.
Pengikut: Mengapa orang-orang pada ruang dimensi lain yang saya lihat semuanya
berwujud orang Barat, bahkan ada malaikat yang bersayap, namun tidak pernah melihat
orang Timur?
Shifu: Seyogianya telah melihat ya sudah. Jika saya menunjukkan secara nyata bagi
anda, saya juga khawatir anda bisa timbul suatu keterikatan lain atau kesalahpahaman.
Sebagai praktisi kita, anda jangan melihat bahwa anda sekarang sepertinya adalah
orang Tionghoa, atau anda sepertinya adalah orang Swedia, atau orang kulit putih
lainnya, mungkin saja anda adalah orang jenis lain. Alam semesta terlampau besar,
setelah berhasil kultivasi anda mungkin akan pergi ke dunia Dewa orang Barat, mungkin
demikian, saya tidak memastikan. Tetapi jangan timbul keterikatan apa pun, juga jangan
ada perasaan puas diri apa pun dan kesalahpahaman, sehingga untuk selanjutnya tidak
lagi berlatih sesuatu dari aliran Buddha. Jika anda tidak berlatih perangkat benda yang
saya ajarkan kepada anda hari ini, anda niscaya tidak dapat pergi ke tempat tujuan anda
itu. Anda katakan yang Guru ajarkan adalah benda dari aliran Buddha, besok saya
berada dalam agama Katolik menjalankan doa, maka anda tidak akan dapat pulang
kembali. Saya pernah mengatakan bahwa saya berpijak pada dasar aliran Buddha,
sedangkan yang saya ajarkan adalah Fa alam semesta, aliran mana yang tidak tercakup
dalam lingkup Fa alam semesta? Beginilah prinsipnya. Fa saya ini makin diutarakan
makin jelas, dengan demikian mungkin tidak ada faedah yang begitu besar bagi Xiulian
kalian, semua ini harus melalui kultivasi kalian sendiri, merupakan sesuatu yang harus
disadari oleh diri sendiri.
Pengikut: Saya menasihati sanak keluarga jangan lagi berlatih XX Gong. Saat mimpi di
malam hari, saya tidak dapat menguasai diri, lalu di Guanding olehnya dari kepala,
sehingga masuk banyak benda buruk, setelah bangun tidur kepala terasa sangat sakit,
sejak itu sering sakit kepala, saya harus bagaimana?
Shifu: Anda tidak dapat menguasai diri dengan baik, yaitu anda tidak menolak saat ia
ingin melakukan Guanding pada anda, tidak menolak berarti mau, anda selisih satu niat
pikiran, anda telah menyetujui ia melakukan Guanding pada anda. Harus ingat pelajaran
ini, agar lain kali dapat menguasai dengan baik, tidak apa-apa, kali ini adalah cobaan.
Perasaan sakit kepala anda adalah semu, untuk memberi pelajaran kepada anda agar
meningkatkan kesadaran. Cobaan dalam mimpi bukan Xiulian, melainkan untuk menguji
anda, lihat anda apakah mantap berkultivasi dalam kondisi semacam ini, demikianlah
gerangan hal ini. Seandainya dalam mimpi anda dapat menguasai dengan sangat kokoh,
itu menandakan kultivasi anda sangat mantap dalam langkah tersebut juga dalam hal ini.
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Tetapi yang dimaksud adalah keadaan anda kali ini, banyak mimpi belum tentu
semuanya berupa mimpi, bila iblis benar-benar datang tentu tidak seperti begini.
Pengikut: Guru mengatakan dunia kita ini kotor, juga mengatakan benda yang berada di
sini masih sangat berharga bagi tempat di sana, bagaimana penjelasannya?
Shifu: Bila anda membawa sesuatu dari dunia ini ke dunia sana secara orisinil, siapa
pun tidak ada yang mau, akan menganggapnya sebagai sesuatu yang paling kotor,
benda yang lebih kotor daripada kotoran manusia, sungguh demikian. Tetapi materi di
dunia ini melalui suatu proses evolusi, ditingkatkan mencapai materi pada taraf kondisi
tersebut jadilah berharga, demikianlah suatu hubungan tingkatan mereka. Juga boleh
dikatakan, ada sebagian materi berasal dari sini, sedangkan materi yang di sini juga
adalah benda jatuhan dari atas, beginilah hubungan mereka. Rahasia langit dibocorkan
habis-habisan.
Pengikut: Ketika Xiulian mencapai lahirnya Yuanying,4 mata ketiga akan melihatnya,
apa kriterianya untuk memasuki tingkatan menengah?
Shifu: Pada beberapa metode Xiulian masa lampau di dunia memang dapat melihatnya.
Seperti metode Xiulian aliran Tao di masa lampau, ketika Yuanying tumbuh hingga
sebesar anak berumur 7 atau 8 tahun, Yuanshen orang tersebut akan masuk
menguasainya, lompat ke luar dari tubuh, ini disebut Yuanying lahir. Dia sudah tidak
tahan lagi, dia terlampau riang, itu adalah tubuh Buddha, dia memang mau keluar
beraktivitas dan bermain, jika anda melihat Yuanying di dalam tubuh namun tidak keluar,
itu tidak disebut Yuanying lahir. Tetapi dalam metode kita ini Yuanying tidak diizinkan
keluar, paling tidak pada periode sekarang ini tidak diizinkan. Tadi telah saya katakan,
hanya terpaut satu ruang dimensi ini yang belum dibenahi, di sini amat kotor dan bahaya.
Di tengah proses pembenahan ruang tingkat tinggi, mereka bahkan banyak yang lari
masuk ke sini, bahkan terdapat pula benda buruk yang tingkatnya sangat tinggi. Anda
lihat sebagian yang berada di jalan sepertinya manusia, sebenarnya ia bukan manusia,
bila anda mampu melihat, anda lihat dunia ini, manusia planet juga sangat banyak.
Namun dia persis seperti manusia, tidak dapat dibedakan dengan mata, semua ini harus
dibenahi.
Apa kriteria untuk memasuki tingkatan menengah? Apakah anda tahu anda telah
berkultivasi seberapa tinggi? Yang mana adalah tingkatan menengah anda? Demi
menjamin Xiulian anda, sekarang memang menghendaki anda kultivasi seperti begini,
jadi anda tidak bisa tahu, juga tidak memperkenankan anda tahu. Sekali anda tahu akan
membangkitkan keterikatan hati anda dan perasaan puas diri, anda tidak tahu anda akan
melakukan sesuatu hal apa. Kultivasi yang demikian telah menghancurkan sebagian
4

Yuanying - Bayi prima.
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orang di masa lampau. Pada suatu hari tiba-tiba melihat diri sendiri berwujud Buddha,
dia lalu tampil ke luar menjadi master Qigong. “Saya adalah Buddha,” lalu dia melakukan
hal tersebut, siapa pun tidak dia patuhi lagi, bahkan guru juga tidak dipatuhi. Anda bilang
hati anda tidak tergerak, itu adalah dalam kondisi anda sekarang ini. Sekali anda
meninggalkan kondisi ini di saat anda melihat sesuatu, apakah hati anda tidak akan
tergerak? Oleh sebab itu demi menjamin peningkatan anda sekalian supaya lebih cepat,
sebagian orang memang tidak diperkenankan melihat. Tetapi juga banyak yang
diperkenankan melihat, kondisi setiap orang berbeda, kami masih mempunyai banyak
pengikut yang mendekati kesempurnaan, sesungguhnya dia telah mencapai
kesempurnaan, hanya saja tidak memperkenankan dia bergerak. Namun dia sepertinya
mengetahui banyak hal, ada orang berbicara dengan saya, melihat saya, ingin
berkomunikasi dengan saya. Dahulu fenomena tersebut tidak pernah terjadi, merupakan
hal yang tidak mungkin, ini menandakan praktisi kami ada yang kultivasinya sangat
cepat.
Pengikut: Melihat beberapa pengikut selalu berlagak lebih tinggi daripada yang lain,
dalam hati hanya ingin jauh dari mereka, fenomena demikian termasuk normal ataukah
Xiulian saya yang tidak baik?
Shifu: Fenomena demikian hanya dapat dikatakan normal, ada orang memang
mempunyai keterikatan hati yang begini. Kita ada sejumlah praktisi merasa tidak tahan
dengan keterikatan hati sebagian orang yang dimunculkan ketika mereka
membangkitkan niat pikiran. Khususnya praktisi baru, pikiran yang terefleksi lebih
banyak. Tetapi juga tidak berarti praktisi tersebut kultivasinya tidak baik, ini dikarenakan
sifat hatinya yang masih belum disingkirkan telah tampil ke luar. Xiulian memang
demikian, tidak boleh melihat orang lain terdapat sifat hati yang buruk lalu mengatakan
orang tersebut tidak baik, juga tidak boleh melihat suatu hal telah dilakukan dengan baik,
lalu mengatakan kultivasi orang tersebut betapa tinggi, menilai seseorang harus dari
keseluruhan aspek.
Pengikut: Dalam artikel “Dao Fa”, Guru mengatakan: "secara dibuat-buat telah
memupuk unsur iblis jahat", "iblis jahat" itu benda semacam apa?
Shifu: Iblis itu benda macam apa? Tentu adalah iblis. Alam semesta ini memang ada
iblis, jika yang anda maksud dia, berarti memanglah dia, terutama adalah benda bersifat
keiblisan yang terefleksi dari Xinxing atau pikiran, dengan demikian menandakan
manusia masih mempunyai sifat keiblisan. Dapat dikatakan, di antara praktisi kita
kadang kala juga bisa berperan sebagai iblis bagi orang lain, sekali-sekali juga bisa
menjadi iblis bagi orang lain, tetapi tidak dapat dikatakan dia adalah iblis, hanya dapat
dikatakan bahwa ia telah berperan demikian. Orang tersebut mungkin masih terhitung
sangat baik, masih sedang berkultivasi, hanya saja dia tidak melakukan suatu hal
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dengan baik sehingga berperan sebagai iblis bagi orang lain. Juga ada orang yang
karma pikirannya lebih berat. Iblis yang disebut dalam artikel “Dao Fa” adalah yang
merusak Fa, yang merusak Xiulian anda. Hal yang terkategori sejenis ini bukannya saya
tidak mampu melindungi anda. Saya beri tahu anda, segala keadaan yang muncul dalam
Xiulian semuanya berhubungan dengan anda, oleh sebab itu anda harus berkultivasi.
Pengikut: Sisi yang telah memperoleh Fa bagaimana meluruskan Fa?
Shifu: Berarti anda sedang bertanya tentang artikel “Dao Fa”, di sini saya tidak
menjelaskan kepada anda secara konkret, bagaimanapun anda memahami artikel “Dao
Fa” ini, pemahaman anda tidak akan menyimpang, hanya saja taraf pemahaman anda
terbatas. Sesungguhnya saya bukan sepenuhnya menuliskan untuk sisi manusia anda
yang di sini, melainkan dituliskan untuk sisi anda yang telah berhasil Xiulian, maka anda
dapat mengetahui sampai taraf mana, cukup sampai pada taraf itu saja.
Pengikut: Pengikut Xinjiang mengharapkan Shifu.
Shifu: Mohon kehadiran saya. Saya tahu hati anda sekalian, terima kasih kepada kalian.
Ada banyak daerah mengharapkan kehadiran saya. Lihatlah takdir pertemuan.
Pengikut: Saya ingin sekali menyebarkan Fa, tetapi kadang-kadang khawatir diri sendiri
tidak mampu melakukan dengan baik, bila tidak hati-hati akan merusak Dafa, bagaimana
menguasainya?
Shifu: Bicarakan saja pengalaman diri anda dalam belajar Fa. Jangan menjadikan Fa
sebagai perkataan anda sendiri, jangan membicarakan Fa dengan pemahaman yang
menyimpang, bicarakanlah pengalaman diri anda. Jika anda khawatir akan merusak Fa
maka boleh berbicara seperti ini: anda katakan saya mendapat suatu pengalaman dari
Fa ini, katakan bagaimana. Lalu anda tambahkan lagi satu perkataan, bahwa makna
yang terkandung dalam Fa ini besarnya bukan main, yang saya katakan hanyalah
pengalaman saya pada taraf kondisi sekarang. Ini bukan merusak Fa. Atau anda
kemukakan bahwa Guru mengatakan demikian, anda menyuruh dia sendiri untuk
memahami. Semua ini bukanlah merusak Fa. Jika anda menggunakan perkataan saya
dijadikan sebagai perkataan anda untuk diutarakan kepada orang lain, dengan tidak
sengaja itu sedang memerankan suatu efek yang tidak baik. Kemudian ada kalanya
orang lain juga menambahkan konsep dirinya ke dalam Fa, kalimat ini berarti begini atau
begitu. Dengan penjelasan dia itu maka jadi celaka, bukankah dia telah menjelaskan Fa
secara sembarangan? Sesungguhnya Fa mempunyai kandungan makna yang amat
dalam, dia sama sekali tidak mampu menjelaskan. Anda hanya boleh mengatakan: saya
memahami bahwa Fa masih terdapat kandungan makna yang demikian di dalamnya,
masih terdapat kandungan makna yang lebih tinggi. Ini semua tidak jadi masalah.
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Pengikut: Dituntut untuk Wuwei,5 tidak peduli urusan tetek-bengek dari manusia biasa,
namun juga harus setiap saat berpikir demi orang lain, bagaimana menata hubungan ini
dengan benar?
Shifu: Satu prinsip Fa yang saya utarakan dalam Fa adalah setiap orang harus
mengultivasi hatinya sendiri, mengubah diri sendiri menjadi orang baik, orang yang lebih
baik, bahkan mencapai kriteria taraf kondisi tinggi. Bila timbul masalah cari penyebab ke
dalam hati sendiri, hal ini dan hal itu di tengah masyarakat yang terlihat oleh anda, apa
pun juga anda tangani, mungkin tidak ditangani dengan baik, bisa saja salah urus, oleh
sebab itu sebisa mungkin kurangi melakukan itu, atau tidak peduli. Misalnya dahulu
biksu mengapa meninggalkan rumah? Bahkan ia menyumbat telinganya dengan kapas
supaya tidak mendengar sepanjang hari, apa pun saya tidak dengar, menyumbat
mulutnya takut diri sendiri berbicara. Dia menemukan bahwa manusia setelah
mendengar sesuatu yang tidak baik, sepertinya selalu sedang berbuat karma.
Kalian tahukah apa itu yang disebut sebagai orang jahat? Orang jahat dia mengapa
bisa jahat? Itu karena benaknya terisi terlalu banyak benda buruk, hal-hal buruk yang dia
pelajari terlampau banyak. Benak dia sepenuhnya adalah benda buruk, ditampilkan
ataupun tidak, ia juga adalah orang jahat. Lalu benda-benda buruk tersebut dari mana
datangnya? Bukankah masuk dari telinga? Apa pun saya tidak mau, hal-hal yang buruk
itu saya tidak mau dengar, terlihat namun tidak tampak, punya telinga namun tidak ingin
mendengar. Apa yang disebut orang baik? Dalam benaknya penuh terisi benda baik,
maka anda adalah orang baik. Benak anda dipenuhi benda baik, hal yang anda lakukan
pasti sesuai kriteria, kelakuan seseorang semua diperintah oleh otak besar, tentu saja
yang dilakukan adalah hal yang baik. Selaku seorang Xiulian jika anda selalu suka
mengurusi masalah manusia biasa, sedangkan anda tidak dapat melihat hubungan
sebab-musabab yang ditakdirkan, maka bisa salah urus. Perihal pekerjaan anda, bila
tidak dipedulikan tentu tidak benar, di tengah masyarakat manusia biasa, terjadi
penendangan terhadap seseorang, atau caci maki terhadap seseorang, antara si A dan
si B terjadi suatu konflik sehingga bertengkar, anda lalu tampil membela keadilan, hal
semacam ini tidak seharusnya anda urusi. Mengapa? Ada polisi dan ada pimpinan, bila
anda urusi berarti anda terlibat, dan lagi pengurusan anda belum tentu benar. Jika di
kehidupan masa lalu dia berhutang satu tendangan pada seseorang, orang tersebut di
masa kehidupan ini membayar satu tendangan itu, dikarenakan anda mengurusi
sehingga dia tidak jadi membayar. Dilihat dari prinsip manusia, anda telah berbuat suatu
hal baik, namun dalam pandangan Dewa yang mengatur kejadian pembayaran karma ini,
anda telah berbuat suatu hal buruk, karena orang Xiulian tidak boleh menggunakan
kriteria manusia biasa untuk mengukur, beginilah maksud kata-kata tersebut, yaitu tidak
melakukan hal-hal yang berupaya.
5

Wuwei - Tanpa niat; membiarkan segala sesuatu menempuh jalannya sendiri.

40

Lalu bagaimana tentang setiap saat memikirkan orang lain? Karena saya telah
mengatakan Xiulian dengan sedapat mungkin menyesuaikan diri di tengah masyarakat
umum, anda harus berhubungan dengan orang-orang, maka akan ada sesuatu yang
menyangkut kepentingan diri, anda masih begitu egois, saat terjadi masalah anda selalu
berpikir mengutamakan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, saya katakan itu tidak
benar, karena bagaimanapun anda masih perlu berhubungan dengan kelompok
manusia di masyarakat. Dalam pekerjaan anda sangat apatis berpangku tangan tidak
memedulikan apa lagi, saya kira anda sudah harus dipecat oleh majikan, anda masih
harus menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat manusia. Anda harus
berhubungan dengan orang-orang, bersikap baik terhadap orang, dalam melakukan
suatu hal terlebih dahulu memikirkan orang lain. Sekarang di dalam masyarakat ada
sejumlah orang yang berdagang, justru ingin merogoh habis uang dari saku orang lain,
dengan seketika ia menjadi kaya raya. Dalam hal ini, saya merasa orang kulit putih
Eropa yang berdagang, kondisi hati mereka sangat baik. Dia menganggapnya sebagai
suatu usaha, suatu pekerjaan, melakukannya dengan sepenuh hati dan upaya.
Walaupun dalam sehari hanya ada satu pelanggan, dia tidak mengeluh sedikit, dia
menganggap ini adalah pekerjaannya, ini adalah satu bagian dari kehidupan manusia,
dia sedang melakukan suatu pekerjaan, dapat mempertahankan hidup, ada sedikit
tabungan sudah cukup. Ini seyogianya adalah kondisi manusia. Dewasa ini pikiran
orang-orang yang ingin mendadak jadi kaya bukan main menggebu, di bawah
pengarahan pikiran tersebut, orang-orang benar-benar sedang saling melukai,
seolah-olah ingin merogoh habis uang orang lain dan mengisinya ke dalam saku sendiri.
Lalu orang lain bagaimana jadinya? Dia tidak berpikir sejenak bahwa orang lain juga jadi
susah? Dia sama sekali tidak memikirkan orang lain dalam melakukan suatu hal. Ini
adalah pikiran manusia yang bermetamorfosis di dalam masyarakat manusia saat kini.
Melakukan suatu hal harus berpikir apakah orang lain sanggup menanggungnya, itu
barulah terhitung sebagai manusia.
Pengikut: Mohon Shifu menerangkan sekali lagi makna artikel “Mengambil jalan
tengah”?
Shifu: Para praktisi seharusnya semua mengerti, yaitu kalian jangan menggunakan
perasaan manusia dan pemikiran manusia untuk memahami Fa, dibicarakan secara
singkat beginilah prinsipnya. Seumpama hari ini ada seseorang mewawancarai saya.
Dia memberi sebuah contoh mengatakan perihal dalam dan luarnya alam semesta
berupa demikian. Saya bilang konsep yang anda katakan adalah pemikiran manusia.
Alam semesta ini tidak ada dalam dan luar seperti yang anda katakan, juga tidak ada
pengertian semacam ini, yang anda katakan adalah jalan pikiran manusia, pemikiran
manusia. Maksud dari perkataan saya ialah kita juga harus mengubah pemikiran
manusia, yaitu dalam kehidupan anda sehari-hari, dalam pemahaman terhadap Fa,
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anda benar-benar tidak boleh lagi menyikapinya dengan menggunakan pikiran manusia,
tidak boleh kukuh mempertahankan hal-hal yang tidak sanggup anda lepas itu untuk
memahami Fa. Arti permukaan dari “Mengambil jalan tengah” adalah tidak melangkah ke
sisi ekstrem.
Pengikut: Guru mengatakan keagungan De Maha Buddha di langit semua adalah hasil
kultivasi mereka sendiri. Namun di dalam dunia Buddha sulit untuk Xiulian, lalu apakah
ini berarti mereka semua harus balik ke dunia manusia untuk Xiulian?
Shifu: Kehidupan dalam alam semesta ada dua sumber: satu ialah yang dilahirkan oleh
ayah ibu; satu lagi dihasilkan dari efek pergerakan materi dalam alam semesta,
kehidupan yang dihasilkan pada suatu taraf kondisi dia memang sudah bertaraf kondisi
setinggi itu, tidak ada benda apa pun dari tingkat rendah yang mencemari dia, juga tidak
ada kriteria tingkat rendah yang diberlakukan sebagai tuntutan terhadapnya, begitu dia
dihasilkan sudah sesuai dengan kriteria pada taraf kondisi itu, bukankah dia seharusnya
hidup pada taraf kondisi tersebut? Lalu masih ada lagi yaitu melalui kultivasi, karena
saya di sini sedang mengutarakan kepada kalian selaku orang Xiulian dengan
menitikberatkan tentang Xiulian. Di tengah alam semesta, bagian yang berhasil kultivasi
naik ke atas padahal jumlahnya amat-amat kecil, kebanyakan kehidupan dihasilkan
pada taraf kondisi tersebut.
Pengikut: Antusias banyak praktisi untuk menyebarkan Fa membuat saya terharu,
namun diri saya sendiri selalu apatis, harus bagaimana baru bisa mengubah kondisi
semacam ini?
Shifu: Untuk hal ini saya tidak ada permintaan apa pun, tidak ditetapkan bahwa praktisi
kita semuanya harus menyebarkan Fa, menyampaikan Fa ini kepada orang lain. Jika
seseorang tidak mempunyai antusias yang demikian, dia telah memperoleh Fa tetapi
tidak ingin melakukan hal penyebaran Fa, maka tidak usah dilakukan, tidak ada paksaan
agar anda harus melakukan, anda juga tidak terhitung salah. Namun kami
berkesimpulan, sebagai pengikut, karena anda punya rasa belas kasih, anda melihat
orang lain menderita, anda seyogianya memberi tahu dia, anda memberi uang seberapa
pun kepada seseorang, biar bantuan apa pun juga tidak lebih baik daripada
menyampaikan Fa kepadanya, ini adalah perbuatan yang paling baik.
Pengikut: Berlatih Gong dengan tidak menyetel musik, taraf cepat lambat dari gerakan
bisakah memengaruhi hasil?
Shifu: Anda lebih cepat lagi juga tidak akan terlampau cepat, anda lebih lambat lagi juga
tidak akan terlampau lambat. Cepat dan lambat ini tidak ada ketentuan, tidak harus
persis sama dengan gerakan saya. Bukan demikian. Karena kita sedang memperkuat
mekanisme, namun secara garis besar ketika anda melakukan latihan semestinya sama
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dengan musik pada kaset, itu sudah boleh. Saat latihan bersama, gerakan harus
seragam, harus rapi.
Pengikut: Yuanying tumbuh hingga persis sebesar orang tersebut kemudian tidak
tumbuh lagi, lalu anak kecil Xiulian apakah perlu tunggu dia tumbuh hingga dewasa?
Shifu: Bagaimana bisa dibandingkan manusia dengan Yuanying? Yuanying itu sendiri
adalah hasil dari Xiulian. Bukankah di antara kita ada banyak anak kecil yang sedang
berlatih?
Pengikut: Pikiran orang lain selalu bisa masuk ke benak saya, dia ngantuk saya juga
ingin tidur, dia marah saya juga merasa tidak gembira.
Shifu: Ini adalah semacam kondisi yang timbul dalam latihan Gong, yakni pori-pori pada
tubuh anda semuanya telah terbuka, informasi luar dapat berefek pada anda. Ia bukan
suatu kemampuan Gong, ia hanyalah semacam kondisi dalam proses Xiulian: bagian
mana dari tubuh orang lain terasa sakit anda juga ikut merasa sakit; bagian mana dari
orang lain terasa tidak nyaman anda juga merasa tidak nyaman; orang lain gembira anda
seolah-olah juga bisa ikut gembira. Ia sebenarnya adalah semacam kondisi yang timbul
ketika tubuh anda sedang mengalami penembusan secara tuntas. Namun dengan
sangat cepat ia akan berlalu, makin cepat anda berkultivasi maka kondisi demikian akan
makin cepat berlalu.
Pengikut: Kabarnya di Tiongkok ada seorang praktisi yang belum lama belajar Fa telah
meninggal dunia, sebelum meninggal dia bertahan tidak minum obat, orang yang tidak
takut pada hidup dan mati seperti ini, mengapa masih bisa meninggal?
Shifu: Seorang pasien tidak minum obat dikarenakan dalam hatinya ingin agar saya
menghalau penyakitnya, atau ia dengan teguh menganggap dirinya sebagai orang yang
berlatih Gong, ini dapat terlihat dari permukaannya. Seorang manusia biasa menderita
penyakit yang mematikan, lalu dia bertahan mati pun tidak minum obat, dia akan mati
atau tidak? Bukankah akhirnya dia mati? Bila seharusnya mati maka dia akan mati.
Karena dia adalah manusia biasa, bagaimana boleh sembarangan memperpanjang jiwa
manusia biasa? Dia mengatakan bahwa dia sudah berlatih Gong, coba anda sekalian
pikirkan, apakah karena hari ini anda sudah berlatih Falun Gong, juga sudah membaca
buku, maka berarti anda sudah sebagai pengikut Dafa? Anda tidak gigih maju, anda
tidak sungguh-sungguh berbuat sesuai kriteria yang saya beritahukan kepada anda,
bagaimana dapat dianggap sebagai pengikut saya? Anda pengikut saya atau bukan,
harus saya yang mengakui ya atau tidak bahwa anda adalah pengikut, juga berarti
apakah anda sendiri sudah memenuhi kriteria sebagai seorang pengikut? Setiap hari
anda berlatih Gong seperti berolah raga, sekalipun anda sudah membaca buku namun
tidak masuk ke hati, juga tidak gigih maju, anda juga tidak berbuat menurut tuntutan
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dalam buku, dapatkah anda dianggap sebagai pengikut saya? Bukankah dia masih
seorang manusia biasa? Dengan demikian manusia biasa setelah mendapat penyakit,
sama seperti orang yang hampir mati tenggelam ingin meraih sebatang padi untuk
menyelamatkan nyawanya, dia tahu saya dapat menyingkirkan karma penyakit manusia,
namun Gong ini tidak perlu minum obat di saat melenyapkan karma, dia juga telah
berlatih Gong, dia salah beranggapan bahwa berlatih Gong ini tidak minum obat maka
akan sembuh, dia lalu tidak akan meninggal. Dia bukan saja seorang manusia biasa, di
samping itu masih memiliki keterikatan hati yang sangat kuat, apakah dia tidak akan
meninggal?
Dafa adalah serius, Xiulian adalah serius. Bagaimana boleh dengan sembarangan
memperpanjang hidup seseorang yang usianya sudah mesti berakhir? Dengan
sembarangan membiarkan manusia biasa mencapai kesempurnaan menjadi Buddha?!
Anda Xiulian ditujukan pada hati anda, jika secara pokok hati anda tidak tergerak, itu
masih tidak masuk hitungan, anda katakan secara permukaan anda sudah melakukan
dengan baik, bila dalam hati anda masih ada sedikit saja keterikatan yang belum anda
temukan, itu juga tidak dapat diperhitungkan telah melewati cobaan, karena hal ini
adalah paling serius, harus benar-benar terjadi perubahan pada esensinya. Anda
sekalian tahu ada banyak orang yang berlatih Falun Gong, banyak yang menderita
penyakit kanker dan penyakit tak terobati sudah sembuh, jumlahnya sangat banyak, ini
tidak perlu saya katakan, semua praktisi kami juga tahu.
Ada pula sebagian pasien berpenyakit parah yang menderita penyakit kanker,
menderita penyakit lainnya yang tak terobati datang berlatih Falun Gong kami, dan dia
tetap meninggal. Apa sebabnya? Di bibirnya dia mengatakan saya berlatih Falun Gong,
namun dalam pikirannya dia sama sekali belum melepaskan penyakitnya. Lalu ada
orang yang berpikir: Dia sangat aktif berlatih, dia juga memberi tahu kami agar tidak
minum obat, dia juga meminta kami melepaskan keterikatan pada penyakit, bahkan
membantu teman-teman belajar Fa, tapi dia sendiri belum tentu sudah melepaskan.
Anda tidak tahu apa yang dipikirkan dalam hatinya, demikianlah rumitnya hal ini. Dia
meminta orang lain melepas dalam hati, dia tahu Guru akan mendengar, dia lakukan
agar didengar Guru, terus terang adalah sedang membohongi Guru, sedangkan tujuan
sesungguhnya adalah memikirkan: Setelah melakukan semua ini Guru tentu dapat
memedulikan saya, saya membaca buku, saya berlatih Gong, saya juga menyuruh
orang lain berkultivasi, Guru pasti akan menyingkirkan penyakit saya. Coba anda lihat,
secara permukaan dia sudah tidak minum obat, mulutnya juga mengatakan demikian,
secara permukaan dia berbuat sesuai tuntutan latihan Gong saya, tapi pada hakikatnya
dia belum mencapai kriteria seorang praktisi Gong. Dalam hatinya dia masih berpikir:
Asalkan saya sudah berbuat begini, Shifu pasti akan menghalau penyakit saya. Dalam
hatinya dia masih berpikir demikian. Namun pada dasarnya pemikiran dia agar Shifu
menghalau penyakitnya sudah tersingkirkan atau belum? Bukankah masih terpendam
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dan tersembunyi dalam hati? Dengan demikian, bukankah secara permukaan menipu
orang? Menipu saya? Sebenarnya adalah menipu diri sendiri. Dengan demikian apakah
penyakitnya dapat sembuh?
Namun seringkali kepada orang yang menderita penyakit berat kami selalu
memberinya kesempatan, waktunya diulur sekali dan sekali lagi. Hari kematian yang
divonis oleh rumah sakit kepadanya sejak dini sudah berlalu, sudah lewat waktu yang
sangat panjang, setengah tahun atau satu tahun bahkan sampai beberapa tahun, masih
memberinya kesempatan, menunggu dia menyingkirkan keterikatan hati itu. Dia justru
tidak menyingkirkannya, di bibir dia tidak mengatakan, tapi dalam hati sering merasa
tidak tenang berpikir: saya sudah berlatih Falun Gong, penyakit saya mungkin sudah
hilang; saya sudah berlatih Falun Gong, penyakit saya mungkin akan sembuh. Dia tidak
dapat benar-benar memperlakukan dirinya sebagai pengikut Xiulian yang sama sekali
tidak memikirkan penyakit. Saya sudah mengatakan bahwa saya hampir tidak
mempunyai permintaan apa pun terhadap kalian, sudah dilepas sepenuhnya, hanya
memandang hati seseorang. Bila hati manusia sudah tidak lagi saya pandang, apakah
saya masih dapat menyelamatkan kalian? Sebenarnya, biar Xiulian pada aliran mana
pun, semua juga harus mengubah hati manusia. Hanya saja kami langsung ditujukan
pada hati manusia.
Pengikut: Makin saya belajar Fa, makin merasa kekuatan Fa tiada batas, segalanya
berada dalam tanpa batas, tidak dapat mencapai ujungnya, mohon Guru memberi
petunjuk apa gerangan hal ini?
Shifu: “Segalanya berada dalam tanpa batas,” ini juga merupakan semacam ujian,
begitu terasa pencapaian kesempurnaan sudah dekat, tidak akan ada perasaan begini
lagi. Perasaan anda itu sangat baik, tak peduli bagaimana yang anda rasakan, janganlah
dipedulikan, kadang-kadang di dalam peningkatan membubung dengan sangat cepat.
Tetapi begitu memasuki tubuh di bagian Triloka ini, jadi luar biasa sulitnya, maju
selangkah saja luar biasa sulit, sulitnya benar-benar hingga kalian tidak ingin
melepaskan konsep pikiran manusia, ini adalah sebuah kondisi yang terlihat oleh saya.
Pengikut: Guru seringkali mengatakan waktu sangat mendesak, tetapi bersamaan juga
mengatakan Dafa akan tersebar dengan sangat luas dan sangat lama di dunia, apakah
tidak bertentangan?
Shifu: Memang saya mengatakan waktu sangat mendesak, sudah saya katakan bahwa
saya bukan menyelamatkan manusia semata, setelah kalian mencapai kesempurnaan
masih ada urusan lain yang harus saya kerjakan, tidak dapat diutarakan pada kalian.
Saya tidak dapat terlalu lama mengajarkan Fa di dunia. Saya katakan waktu sangat
mendesak maka anda cepatlah berkultivasi, juga jangan menyalah-artikan ucapan saya,
jangan mencampuradukkan dengan suatu bencana yang dikatakan oleh sejumlah aliran
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sesat sekarang ini. Waktu Xiulian memang sangat mendesak. Tidak ada yang disebut
bencana. Namun Xiulian terdapat suatu hari penutupan. Begitu wajah asli tampak,
segalanya juga berakhir, dengan demikian sudah tidak memperkenankan anda
berkultivasi lagi. Tetapi umat manusia harus tetap berlanjut, Xiulian selamanya eksis, itu
sudah merupakan bentuk Xiulian di kemudian hari.
Pengikut: Hidup di tengah masyarakat umum, bekerja sungguh-sungguh, bertanggung
jawab terhadap pekerjaan dan keluarga, teliti dalam segala hal, apakah termasuk
keterikatan hati?
Shifu: Saya tidak dapat mengatakan yang anda kemukakan adalah salah. Namun saya
juga tidak dapat mengesampingkan dalam ucapan anda masih mengandung hal-hal
manusia yang sangat berat. Sebab ketika anda melakukan dengan baik sejumlah urusan
di tengah masyarakat umum, anda tidak mungkin melakukannya dengan menggunakan
pikiran Buddha, jika demikian anda juga tidak dapat melakukannya, maka anda masih
berpikiran manusia. Ini hanyalah manifestasi dari keadaan yang berbeda dalam
tingkatan.
Pengikut: Kawan Amerika Serikat mengeluh “Zhuan Falun” terjemahan bahasa Inggris
sulit dibaca. Dapatkah Guru menunjukkan prospek Dafa di tengah orang Amerika?
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, bukan karena buku terjemahan bahasa Inggris sulit
dibaca, menurut saya buku terjemahan bahasa Inggris sudah diterjemahkan dengan
sangat baik, terutama jilid terbitan Amerika Serikat itu sangat populer bahasanya.
Kandungan makna dari Dafa ini terlalu besar, orang Amerika yang pikirannya agak
sederhana setelah membacanya merasa sulit, ada beberapa hal memang sulit dipahami
oleh anak muda yang sudah terbiasa enggan memutar otak. Yang hadir di sini siapa
yang dapat mengatakan bahwa ia dengan sangat mudah sudah bisa memahami
seluruhnya setelah membaca “Zhuan Falun”? Semua juga merasa makin belajar makin
sulit. Anda semua tahu, biksu Tang pergi ke Langit Barat mengambil kitab suci
menempuh perjalanan selama 11 tahun, mengalami kesukaran dan bahaya yang tak
terhitung, sekembalinya masih harus menerjemahkan sendiri. Hari ini Dafa sudah
diletakkan di sini. Kalian masih merasa dia sulit, jika kalian merasa hasil terjemahan ini
kurang baik, juga boleh menerjemahkan lagi, menerjemahkan yang lebih baik.
Di Tiongkok kami telah mengorganisasi sejumlah praktisi untuk menerjemahkan
buku ini, ingin diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, sudah dua tahun melakukan
terjemahan, semua orang saling berdebat, karena ingin menerjemahkannya tanpa
mengusik sedikit pun makna aslinya untuk orang yang membaca bahasa Inggris. Mereka
telah mengatasi kesulitan yang sangat besar, sedangkan kalian mendapat yang sudah
jadi masih merasa sulit, jika sungguh ada masalah boleh mencocokkan sendiri dengan
terjemahan yang di Tiongkok. Ada seorang pelajar Rusia yang studi di Boston, kemarin
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ketika dia bertutur saya berada di sana sedang mendengar, semua orang merasa proses
dia belajar bahasa Mandarin sangat unik, fenomena semacam ini sangat banyak. Jika
anda belajar dengan sepenuh hati, saya kira akan sama seperti dia.
Mengenai bagaimana prospek Dafa di tengah orang Amerika? Saya beri tahu anda
sekalian, hal apa pun, kehidupan apa pun, segala hal yang dilakukan dalam alam
semesta ini dapat terlihat masa depannya, dan juga dapat terlihat dari awal sampai akhir.
Justru pekerjaan yang saya lakukan ini siapa pun juga tidak dapat melihat masa
depannya. Sebelum saya melakukan sama sekali tidak ada masa depan. Perihal kelak
bagaimana, bila terus berkembang mengikuti masyarakat manusia sekarang ini,
manusia di masa mendatang akan seperti iblis, jahatnya luar biasa. Tentu saja jika
manusia sudah tidak baik, akan ada banyak bentrokan kekerasan, bencana alam dan
malapetaka manusia, antara satu sama lain saling membunuh dan berkelahi, karma
merajalela. Lalu bagaimana masa depannya? Amat menakutkan. Menyinggung tentang
Xiulian, bagaimana prospek Dafa di Amerika Serikat, itu tergantung keadaan orang
Amerika memperoleh Fa.
Pengikut: Ada sebagian orang Amerika beranggapan beberapa isi dalam Dafa
menentang metode Gong lain yang bersangkutan, dengan demikian acap kali
menimbulkan sejumlah masalah.
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, Fa yang demikian besar dipublikasikan, dalam
buku ini saja sudah ada sangat banyak ujian yang ditujukan khusus kepada orang yang
berbeda, untuk melihat bagaimana hati manusia terusik, Dafa bukan asal-asalan
diperuntukkan bagi manusia untuk diperoleh. Misalnya sekarang aliran sesat, Qigong
palsu, hal yang beraneka ragam banyaknya luar biasa. Mereka menyia-nyiakan pengikut
orang lain, ada banyak orang yang mampu Xiulian digiringnya masuk ke dalam sama
seperti mempraktikkan agama; ada juga yang melakukan bunuh diri, yang kacau-balau.
Saya sudah mengatakan, saya tidak sekadar menyelamatkan manusia, bila saya tidak
menunjukkan hal-hal yang buruk ini, bila saya tidak memberi tahu anda bahwa itu adalah
sesat, lalu bagaimana anda dapat Xiulian dengan berspesialisasi tunggal tanpa
mendapat gangguan? Bagaimana baru dapat saya beri tahu anda tentang hal-hal vital
dari aliran Fa tidak mendua? Dafa juga bukan asal-asalan diperuntukkan bagi manusia
untuk diperoleh. Mungkin karena keterikatannya terhadap hal-hal tersebut membuat dia
terhalang, sehingga dia tidak ingin mendapatkan. Jika memang tidak ingin mendapatkan
ya terserah, karena yang tidak dapat melepas dan tidak dapat berspesialisasi tunggal
niscaya tidak dapat mencapai kesempurnaan, malah merusak Dafa, dikarenakan
perasaan pribadinya membuat dia tidak dapat memperoleh Fa. Dafa adalah serius,
bukan setiap orang bisa memperoleh Fa. Kita boleh menyebarkan Dafa secara luas,
agar orang yang berjodoh, orang yang masih bisa mendapatkan Fa datang memperoleh
Fa. Namun benar-benar memang ada sebagian orang sudah sama sekali tidak bisa
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memperoleh Fa, tidak memperkenankan dia membaca, dia mungkin jadi terhalang. Yang
tidak terhalang, berarti mungkin dia masih berjodoh.
Pengikut: Beberapa poster Guru yang beredar secara resmi terdapat Shouyin6 yang
berbeda, dapatkah memberi tahu kami makna yang terkandung di dalamnya?
Shifu: Kecuali poster ini yang digunakan pada konferensi Fa, tidak pernah diedarkan
poster dengan Shouyin apa pun. Shouyin adalah amat rumit, persis seperti Fa yang saya
sampaikan kepada kalian di hari ini dengan begitu banyak kata-kata. Shouyin dalam
bentuk gerakan adalah bahasa, bila digerakkan secara berkesinambungan, itu adalah
satu bagian Fa yang disampaikan. Seandainya dapat saya utarakan, maka hari ini saya
tidak membuat Shouyin untuk kalian. Justru karena kata-kata itu tidak boleh diutarakan,
kalian merasa hari ini yang saya sampaikan sangat tinggi, pasti kalian berpikir demikian,
maka Shouyin jauh lebih tinggi entah berapa banyak dibandingkan itu, yang disampaikan
dari gerakan tersebut adalah wajah asli, dapat mengerti ya mengerti, bila tidak dapat
mengerti juga tidak mengapa.
Pengikut: Saya kira karena kami wajib menyebarkan Fa, barulah diatur datang ke
masyarakat Barat, kelak di waktu yang tepat kami harus kembali ke Timur, betulkah?
Shifu: Jika anda sudah berimigrasi ke Barat, sebenarnya apa sebabnya, saya tidak bisa
memberi tahu anda mengenai apa pun, sekarang anda ingin ke mana juga boleh, kelak
setelah anda mencapai kesempurnaan lalu kembali ke Timur. Bila sudah mencapai
kesempurnaan untuk apa anda masih berada di atas bumi?
Pengikut: Seseorang pernah menjalani penggantian ginjal, setelah mengalami
kegagalan kembali dibuang, karena jodoh pertemuan ia belajar Falun Gong, sehari-hari
tekun berkultivasi Xinxing, berharap dapat Xiulian mencapai kesempurnaan dalam
kehidupan ini, apakah ia memiliki kesempatan?
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, banyak dari kalian mengatakan pernah menjalani
operasi, mengatakan bahwa tubuh saya ini kekurangan suatu bagian apakah masih bisa
Xiulian? Sebenarnya operasi adalah operasi yang dilakukan di ruang manusia ini, ia
sedikit pun tidak dapat mengusik tubuh di ruang lain, oleh karena itu yang dibuang juga
hanyalah benda dari permukaan ruang ini. Sedangkan yang ada pada tubuh hakiki tidak
dapat diusiknya, dengan kata lain tubuh yang di sana masih lengkap, tetapi kalian Xiulian
betul-betul juga mengandalkan tubuh ini. Kalau anda sungguh adalah seorang yang
dapat mencapai kriteria Xiulian, keajaiban apa pun dapat diwujudkan bagi anda. Namun
jika anda tidak dapat mencapai kriteria tersebut, apa pun tidak dapat diberikan kepada
kalian, maka itu Xiulian niscaya adalah serius.

6

Shouyin -- Gaya atau gerakan isyarat tangan.
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Pengikut: Setelah menyadari namun belum berhasil melakukan atau belum melakukan
dengan baik, apakah berarti masih belum menyadari?
Shifu: Setelah menyadari namun belum melakukan dengan baik, itu berarti sudah
mengerti tapi sengaja melanggar, bukan belum menyadari. Sebenarnya saya pernah
mengatakan sebuah lelucon. Saya beri tahu anda sekalian, banyak dari kalian sudah
tahu jelas beginilah prinsipnya, saat melewati cobaan dalam hati masih belum dapat
melepas, bukankah demikian? Bukankah begitu? (Seluruh hadirin menjawab: ya.) Apa
sebabnya? Ada orang yang demi suatu kehormatan, ada orang yang tidak dapat
melepas Qing itu, benar bukan? Oleh karenanya sudah mengerti namun sengaja
melanggar. Sesudah Xiulian maka anda tidak boleh selalu saja melanggar, harus dapat
melewatinya.
Pengikut: Apakah air mati masih mengandung “Zhen, Shan, Ren”?
Shifu: Alam semesta seutuhnya terbentuk dari karakter Zhen, Shan, Ren, anda jangan
pedulikan itu berupa pengertian macam apa, dalam pengertian tertentu ia memang
demikian. Dalam pengertian lain ia berupa hal yang lain pula. Xiulian tidak boleh bertitik
tolak pada animo atau pengetahuan, itu tidak benar. Pikiran harus dicurahkan pada
Xiulian.
Pengikut: Berniat Xiulian sampai melampaui tingkat Arhat, apakah harus bersumpah
menyelamatkan makhluk hidup secara universal? Bila tidak mengucapkan sumpah ini,
apakah hanya dapat berkultivasi sampai tingkat rendah?
Shifu: Saya juga tidak mengarahkan pikiran anda menuju ke sini, tidak membicarakan
tentang hal ini, anda mendengar itu dari suatu agama. Mengucapkan sumpah apa? Saya
beri tahu anda, kesemuanya adalah Qing manusia. Sebagaimana anda sudah
kemukakan maka saya juga bicarakan sejenak mengapa penganut agama Buddha
berkata demikian. Sekarang dalam agama Buddha mengatakan bersumpah, bukankah
hal itu adalah dibuat-buat? Bukankah itu berupa keinginan yang diupayakan? Keinginan
yang dimohon? Dalam agama Buddha mengatakan bersumpah menyelamatkan
makhluk hidup secara universal, dia mengira setelah dia bersumpah menyelamatkan
makhluk hidup secara universal maka dia diperkenankan menjadi Buddha, bukankah itu
menjadi bahan tertawaan? Diri sendiri harus benar-benar berkultivasi mencapai taraf
kondisi itu, mengalami begitu banyak penderitaan, mencapai taraf kondisi yang demikian
tinggi baru dapat menjadi Buddha. Sekarang sudah ingin menyelamatkan makhluk hidup
secara universal, dengan kultivasi yang belum seberapa tinggi, makhluk hidup apa yang
dapat diselamatkan secara universal? Sebenarnya banyak penganut agama Buddha
dalam memahami makna perkataan “menyelamatkan makhluk hidup secara universal”
mengandung banyak keterikatan terhadap Qing manusia dan sifat menonjolkan diri.
Perkataan saya dengan seketika dapat mengorek lubuk hati manusia. Bagaimana
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mungkin manusia memiliki kandungan makna penyelamatan makhluk hidup secara
universal dari taraf kondisi Buddha? Sekarang manusia berbicara menyelamatkan
makhluk hidup secara universal bukankah merupakan keinginan menonjolkan diri dan
keterikatan hati dari khayalan dungu yang kompleks? Semua ini terdorong oleh hati yang
terikat pada manusia, terikat pada Qing, terikat pada sifat menonjolkan diri di kemudian
hari. Seorang umat Buddha di masa akhir Dharma apakah anda mempunyai taraf kondisi
yang begitu tinggi dan sakral? Itu tidak mungkin.
Lagi pula, menyelamatkan makhluk hidup secara universal tidak dapat sembarang
diucapkan, juga tidak sembarang dilakukan. Bagaimana mungkin manusia mengetahui
bahwa Sakyamuni turun ke dunia harus seizin berapa banyak Buddha, Tao, dan Dewa,
bahkan harus seizin berapa banyak Buddha, Tao, dan Dewa yang tingkatnya lebih tinggi
baru Beliau dapat turun? Kecuali dalam keadaan spesifik siapa yang berani turun? Turun
berarti sama dengan jatuh ke bawah. Jika ingin kembali anda harus berkultivasi, siapa
yang berani turun? Triloka ini juga bukan siapa saja boleh sembarang masuk. Anda
katakan anda tidak akan tercemar oleh manusia, kalian salah satu coba melompat ke
lubang jamban, anda katakan anda tidak terkotori, apakah mungkin? Anda niscaya
sudah terkotori, bukankah begitu? Hal ini bukan sembarang dilakukan. Bahasa yang
mulanya dalam agama adalah amat sakral, berasal dari aliran Buddha dan merupakan
bahasa Dewa, bahasa yang digunakan dalam Xiulian, juga dengan sembarangan
diambil dan dibicarakan di tengah manusia biasa, dibicarakannya seolah-olah sudah
tidak berharga sedikitpun, sudah tidak ada kandungan makna yang sakral darinya.
Selain itu, Arhat juga tidak mempunyai hasrat menyelamatkan makhluk hidup
secara universal. Apa sebabnya? Karena Arhat adalah Sang Sadar yang menyadarkan
diri sendiri, disebut Arhat. Apa yang disebut Sang Sadar yang menyadarkan diri sendiri?
Dia hanya mengultivasi diri sendiri mencapai ke luar Triloka, setelah mencapai
kesempurnaan, dia sudah terhitung menang, terhitung meraih kebebasan, maka dia
sama sekali tidak mempunyai hasrat atau tujuan menyelamatkan orang lain. Bodhisattva
hanya membantu Buddha melakukan hal penyelamatan makhluk hidup. Bodhisattva
berkata menyelamatkan manusia ke dalam dunianya, dia masih belum memiliki dunia,
dia berada dalam dunia Buddha, dia ingin sesukanya menyelamatkan manusia juga
harus menuruti kehendak Buddha, bukankah demikian prinsipnya? Jika Buddha ingin
menyelamatkan manusia, dia bantu mengerjakannya secara konkret, demikianlah
hubungan ini.
Pengikut: Apakah saya hanya perlu dengan segenap upaya menyingkirkan keterikatan
hati, sedangkan berhasil atau tidak adalah berkat jerih payah Shifu?
Shifu: Jika demikian bukankah jadi saya yang berkultivasi. Prosesnya memang
demikian, namun tidak bisa dipahami dengan cara demikian.
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Sebenarnya jika anda menemukan bahwa anda dapat mengenali masalah,
sungguh-sungguh dapat mengenali keterikatan hati yang tidak seharusnya ada, dalam
sekejab itu anda sudah mencapai kriteria. Dengan sendirinya Shifu akan menyingkirkan
materi permukaan anda, ini juga tidak terhitung Shifu berbuat bagaimana, karena ini
adalah berkat kultivasi anda sendiri.
Pengikut: Bagaimana seharusnya kita menangani hubungan belas kasih dan Wuwei?7
Shifu: Setelah mencapai taraf kondisi Arhat atau Bodhisattva, dia sudah tidak memiliki
Qing berarti belas kasih. Manusia memang hidup demi Qing, dengan kata lain manusia
memang terendam dalam Qing dan sangat sulit melepaskan diri, jika tidak dapat terpisah
dari Qing maka tidak dapat Xiulian, tidak bisa meningkat. Mengenai Wuwei, ini adalah
suatu tuntutan dalam Xiulian. Dalam alam semesta ini jika sudah mencapai taraf kondisi
yang sangat tinggi juga terdapat suatu keadaan seperti ini: Segala sesuatu sudah tahu,
segala sesuatu tidak ingin dilakukan, segala sesuatu mampu dilakukan, sepertinya lebih
mudah daripada menyusun mainan. Anda luar biasa pandai, seorang mahasiswa,
sesuatu yang sangat mudah berupa beberapa potong kayu diletakkan di sini, anda
diminta menyusunnya seperti begini dan begitu, anda diminta bermain dengannya,
apakah anda ingin? Anda tidak ingin bermain. Dengan sekilas pandang sudah jelas,
hanya beberapa potong kayu, apa yang menarik untuk dimainkan? Anda juga tidak ingin
menyentuhnya. Dalam Xiulian mengutamakan Wuwei adalah agar anda tidak lagi
membuat karma. Tidak terperosok dalam Qing, jika dapat mencapai kriteria Wuwei
berarti sudah dalam taraf kondisi belas kasih.
Pengikut: Saya seorang redaktur amatir dari sebuah majalah sintetis, demi
menyebarkan Fa, kami berencana memuat “Zhuan Falun” Anda dan lainnya, namun
karena terbatasnya kolum, kami hanya bisa memetik dengan memilih beberapa bab
sesuka hati.
Shifu: Tidak baik. Pertama karena isi dalam majalah kalian beraneka ragam, apa pun
juga ada, menempatkan Fa di sana tidak begitu cocok. Selain itu, memetik dengan
memilih semacam ini, sebenarnya adalah mengutip lepas konteks, juga tidak dapat
dipahami orang, akan mudah disalin oleh mereka yang disebut kaum cendekia,
dianggap sebagai suatu hal manusia. Oleh karena itu jangan sekali-kali melakukan hal
demikian, jangan sampai mengutip lepas konteks.
Pengikut: Praktisi lama tidak berlatih Gong di tempat latihan, Guru mengatakan bahwa
hal itu wajar. Apakah baik jika Guru tidak memberi mereka dorongan agar Xiulian di
lingkungan semacam ini?
Shifu: Tidak semudah yang anda pikirkan. Tetapi apakah anda tahu? Saya
7

Wuwei -- Tanpa niat; membiarkan segala sesuatu menempuh jalannya sendiri.
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menyelamatkan kalian masih harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan
dengan kalian ini, orang pada taraf kondisi berbeda keadaannya berbeda, anda minta
dia pergi, namun anda tidak tahu dia sangat menderita. Apa yang kalian ucapkan dan
lakukan, bagi dia adalah amat memusingkan, memang ada orang yang seperti ini.
Mengenai yang keadaannya bukan demikian, melainkan karena tidak ingin keluar, saya
katakan itu perlu diubah. Anda harus keluar berlatih Gong, bagi anda bermanfaat. Jika
karena bekerja sehingga tidak ada waktu, hal ini juga bisa dimengerti, itu terserah anda.
Tentu saja di Tiongkok ada hal seperti ini, mereka keluar berlatih Gong pada pagi
dan malam hari, pagi hari keluar jam empat, malam hari jam enam setelah makan malam,
keluar berlatih Gong secara kolektif dengan banyak orang, dua kali setiap hari. Mereka
temukan berlatih Gong secara demikian sangat baik. Namun di banyak daerah di luar
negeri orang-orang dengan berbagai alasan tidak berlatih seperti ini. Saya beri tahu
anda sekalian, bagaimana saya mengajarkan Gong ini, kalian turut melakukannya
secara demikian, dijamin tidak rugi, hanya ada manfaat. Kalian mengatakan tidak punya
waktu karena sangat sibuk, sebenarnya kalian khawatir kurang istirahat. Apakah kalian
pernah memikirkan, Xiulian adalah istirahat yang terbaik. Dapat mencapai istirahat yang
tidak akan anda peroleh dengan tidur, tidak ada yang mengatakan bahwa karena berlatih
Gong saya jadi terlalu lelah, sehingga hari ini sudah tidak dapat mengerjakan apa pun.
Sebaliknya hanya dapat mengatakan: Karena berlatih Gong sekujur tubuh saya terasa
ringan, semalaman tidak tidur pun saya tidak merasa kantuk, sekujur tubuh bertenaga.
Bekerja seharian sama seperti tidak terjadi apa-apa, bukankah demikian? Oleh sebab itu,
mengatakan tidak punya waktu atau dengan alasan lain tidak keluar berlatih Gong, saya
katakan itu semua karena pemahaman terhadap Fa tidak mendalam, semangat untuk
gigih maju kurang. Tentu saja, yang dimaksud kondisi seperti praktisi lama, dalam hal ini
ada perbedaan yang ketat. Tetapi jika belum mencapai kondisi tersebut, diri sendiri
dengan suatu alasan lalu tidak keluar, itu tidak benar. Xiulian adalah mengultivasi diri
sendiri, mengelabui orang lain berarti mengelabui diri sendiri.
Pengikut: Sejak dulu di ruang tingkat tinggi sudah ada pesawat, bukankah manusia di
ruang tingkat tinggi bisa terbang? Mengapa masih menggunakan pesawat?
Shifu: Saya pernah mengatakan kepada kalian, pada ruang yang berbeda, bukan
semua tempat di atas langit di mana saja terdapat Buddha, dan semuanya seperti Dewa,
perbedaan dari kehidupan itu sangat besar, ada juga tempat seperti yang dihuni manusia,
sedikit sekali. Namun tempat yang dihuni manusia semacam manusia planet juga amat
banyak, dia ingin terbang, dia harus menumpang alat penerbang. Saya tidak dapat
membicarakannya kepada anda -- yang akan membuat pikiran ini diarahkan ke
tempat-tempat tersebut, diarahkan ke dalam perasaan ingin tahu. Kehidupan itu luar
biasa rumitnya, dunia macam apa pun juga ada, alam semesta luar biasa kompleks.
Sekarang di atas bumi kita hanya ada orang kulit putih, kuning dan hitam; di sana yang
52

berkulit hijau dan biru juga ada, bahkan ada yang belang-belang. Beraneka ragam
seperti apa saja juga ada, tidak seperti yang anda bayangkan, artinya anda jangan
menggunakan pikiran manusia lagi untuk memikirkan hal-hal tersebut.
Pengikut: Falun Gong dikelola secara longgar, apa hubungannya dengan struktur
organisasi yang berbentuk?
Shifu: Dikelola secara longgar, tidak ada struktur organisasi yang berbentuk. Anda ingin
datang maka datanglah, anda tidak ingin datang maka anda boleh pergi, kita juga tidak
punya daftar anggota. Pada permukaan manusia tidak ada yang tahu anda siapa,
bukankah demikian? Anda semua datang belajar atas kemauan sendiri. Umpamanya
banyak orang mencari tahu ke sana-sini Shifu pergi ke mana? Lalu anda semua datang
mendengar Fa, betulkah demikian? Bukan dengan saya mengeluarkan perintah untuk
memobilisasi, dan anda semua datang ke Amerika Serikat untuk mendengar Fa. Sama
sekali tidak ada hal semacam ini, berkultivasi atau tidak adalah kemauan sendiri. Begitu
ada bentuk pengelolaan seperti dalam manusia biasa, segala sifat hati manusia akan
muncul, menjadi terikat sehingga tidak dapat Xiulian, bisa mengacaukan Fa.
Pengikut: Apa yang dimaksudkan dengan “tanpa kebocoran” dalam artikel “Sifat
Kebuddhaan Tanpa Kebocoran”?
Shifu: “Tanpa kebocoran” dahulu adalah suatu istilah meditasi dalam agama Buddha,
yakni bahasa Xiulian dalam agama Buddha. Misalnya dikatakan, manusia punya tujuh
perasaan enam nafsu, juga bermacam keterikatan hati, semua ini disebabkan karena
Qing. Perasaan iri hati, sifat pamer, rasa dendam dan lainnya, banyaknya bukan main.
Sifat hati apa pun harus disingkirkan, ada satu sifat hati apa pun yang tersisa belum
tersingkirkan, ini sudah dianggap ada kebocoran. Dengan adanya kebocoran maka tidak
dapat mencapai kesempurnaan. Harus berkultivasi sampai tanpa kebocoran, satu hati
pun tidak boleh tertinggal, berkultivasi sampai benar-benar tanpa kebocoran, saat itu
baru sungguh-sungguh dapat mencapai kesempurnaan.
Pengikut: Setiap kali setelah alam semesta baru dibentuk kembali oleh Sang Maha
Sadar yang ekstrem-ekstrem tinggi, apakah karakter “Zhen, Shan, Ren” ini mengalami
perubahan?
Shifu: Pertanyaan seperti ini jangan kalian kemukakan lagi, bahkan berpikir pun tidak
boleh. Karakter “Zhen, Shan, Ren” abadi tak berubah. Dengan Fa tidak berubah baru
dapat menilai perubahan yang terjadi pada kehidupan dan materi di dalamnya.
Pengikut: Musik Falun Gong selain membantu orang memasuki kondisi hening, masih
ada hal spesifik apa…?
Shifu: Tujuan utama adalah membantu orang secepatnya memasuki keheningan.
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Sebab saat seseorang sedang mendengarkan musik, di dalam pikirannya tidak
memikirkan hal-hal persaingan di tengah manusia biasa, hal yang kacau-balau, lancar
tidaknya usaha, atau hal meraih keuntungan berapa banyak, memang menggunakan
suatu cara seperti ini. Dengan cara mendengar musik satu pikiran menggantikan
sepuluh ribu pikiran. Di balik musik juga telah dibubuhkan masuk kandungan makna dari
Dafa, maka kalian makin mendengar makin merasuk telinga, makin mendengar makin
terasa nyaman.
Pengikut: Sewaktu berlatih metode Gong meditasi, apakah boleh berbarengan
mendengar ceramah Fa Guru?
Shifu: Dengan mendengar saya berceramah Fa bagaimana anda dapat memasuki
kondisi hening? Bukankah sel otak anda jadi sangat aktif karena sedang mendengar Fa?
Oleh sebab itu tidak dapat memasuki keheningan. Mendengar Fa seyogianya hanya
mendengar Fa.
Pengikut: Kemarin Guru mengemukakan, bertambah satu orang Xiulian, Guru akan
bertambah satu bagian penderitaan. Setelah mendengarnya hati saya sangat sedih,
karena saya telah mengenalkan banyak orang dan mereka telah menempuh jalan
Xiulian.
Shifu: Sudah terpikir oleh saya, kalian akan memikirkan masalah ini. Saya beri tahu
kalian jangan berpikir begini, saya punya cara sendiri, kalian jangan pedulikan hal-hal
tersebut. Kalian cukup pedulikan kultivasi, dengan anda menuntun makin banyak orang
datang belajar Fa, boleh dikatakan jasa dan pahala anda tak ternilai. Sama dengan
membantu Shifu dalam menyebarkan Fa. Pikiran anda cukup aktif, bisa berpikir sampai
ke sana. Saya memang mengatakan bahwa kalian bertambah satu orang yang
berkultivasi, saya akan bertambah satu kepedulian pada seseorang, kepedulian saya
bukan seperti kepedulian dengan cara yang kalian bayangkan, saya punya Fashen yang
tak terhitung jumlahnya sedang mengerjakan hal ini.
Pengikut: Dalam bermeditasi dan mimpi saya merasa terbang di langit, namun selama
ini tidak pernah menjumpai yang memakai baju berwarna kuning, yang dari aliran
Buddha. Tidak tahu apakah benar saya sudah melihat?
Shifu: Sebenarnya memang sudah melihat. Mengapa tidak ada yang dari aliran Buddha,
karena tempat anda pergi tidak sama. Saya kira keadaan ini sudah terlihat oleh anda,
maka biarkan saja, jangan terlalu dipedulikan, curahkan hati pada Xiulian anda, sungguh
harus dilakukan demikian.
Pengikut: Dewa di atas sudah tidak memandang manusia zaman sekarang sebagai
manusia, namun kemarin Guru mengatakan bahwa manusia sekarang ini tidak
seharusnya menjadi manusia.
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Shifu: Manusia sekarang ini memang sangat bobrok, Dewa sudah tidak peduli lagi.
Semua agama sudah tidak ada Dewa yang peduli, karena Dewa begitu melihat umat
manusia sudah terlalu bobrok, maka sudah tidak menganggap manusia sebagai
manusia lagi. Tetapi tak peduli anda datang dari mana, itu merupakan dua hal yang
berbeda dengan anda diselamatkan atau tidak. Namun saya punya urusan saya yang
tidak memperkenankan kehidupan apa pun mengetahuinya, saya juga tidak mengatakan
bahwa cara kerja saya sama dengan mereka bukan? Urusan yang saya kerjakan ini
masih mempunyai arti yang lebih luas. Masyarakat umat manusia akan terus
berkembang, yang dapat Xiulian dengan baik, yang mencapai kesempurnaan akan pergi
ke dunia surga pada tingkat berbeda; yang tidak dapat mencapai kesempurnaan, juga
dapat mencapai kriteria umat manusia yang semula, menjadi manusia di periode
peradaban berikutnya!
Pengikut: Dalam artikel “Pembuktian Kebenaran” Guru mengatakan: “Kita harus
membuktikan Dafa adalah benar, adalah ilmu pengetahuan yang sejati,…” bagaimana
kita membuktikannya?
Shifu: Kalian adalah orang berbudaya, di hadapan orang yang tidak mengerti atau orang
yang mengatakan kita tidak baik, dengan menggunakan pengalaman anda,
menggunakan pengetahuan anda, menggunakan hasil dari praktik nyata anda dan
lainnya. Semua itu dapat membuktikannya.
Pengikut: Saya adalah orang Polandia, saya ingin menyebarkan Fa di Polandia, kapan
saya bisa membaca bahan Dafa dengan bahasa Polandia, lalu bagaimana saya bisa
membantu?
Shifu: Di Polandia juga ada sejumlah orang Tionghoa, juga ada yang sedang belajar dan
berlatih. Namun tidak ada yang menerjemahkan ke bahasa Polandia, lihat saja takdir
pertemuan. Karena harus pengikut kami yang menerjemahkan baru dapat berhasil. Jika
orang lain yang menerjemahkan akan sangat sulit dilakukan. Saya juga berperasaan
sama seperti anda, berharap secepatnya ada “Zhuan Falun” berbahasa Polandia, jika
anda dapat menerjemahkannya tentu baik.
Pengikut: Saat memperkenalkan “Zhuan Falun” atau Dafa kepada orang, kurang bisa
menguasai patokannya, ada kalanya tanpa disadari mengatakan hal-hal yang sedikit
lebih tinggi, malah sebaliknya membuat orang menganggapnya tidak bisa dipercaya.
Shifu: Benar. Anda sekalian harus benar-benar memerhatikan hal ini. Jangan
memperkenalkan kepada orang yang belum belajar Fa dengan berpijak pada
pemahaman anda, karena dapat membuat dia terperanjat. Dengan tidak anda sadari
yang anda katakan sudah sangat tinggi, itu adalah taraf kondisi anda, bahkan hal lebih
tinggi yang belum anda katakan, namun dalam kandungan makna kata-kata anda itu
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sudah ada. Pikiran permukaan dia sendiri tidak dapat menerima hal itu, namun pikiran di
dalamnya sudah menerima, dia tidak tahan. Maka di saat kita ingin memperkenalkan Fa
kepada orang lain, harus membicarakan setingkat prinsip yang paling rendah dan paling
permukaan dari “Zhuan Falun”, misalnya bagaimana menjadi orang baik, bagaimana
dapat mencapai kenaikan tingkatan, bicarakanlah prinsip yang sederhana ini. Ibaratnya
seseorang anda suruh dia bersekolah, namun yang anda sampaikan adalah dalil-dalil
universitas, sedangkan dia sekolah dasar saja belum pernah masuk. Maka dia akan
mengatakan: “Saya tidak mau belajar lagi, saya tidak mengerti.” Bukankah begini
prinsipnya?
Pengikut: Tidak mempunyai kaki (berkaki tunggal) dan tidak mempunyai tangan
(kekurangan tangan), tidak dapat bersila juga tidak dapat melakukan gerakan,
bagaimana dia berkultivasi?
Shifu: Saya pernah mengatakan, berkultivasi Dafa adalah serius, saya di sini mengajar
Fa untuk manusia agar dapat Xiulian, dengan kata lain sekalipun dia mampu Xiulian,
namun tetap diutamakan pada hati manusia. Dikatakan seseorang tidak mempunyai
tangan, juga tidak mempunyai kaki, jika mempunyai tekad hati ini untuk berkultivasi,
anda lakukan dengan satu tangan dan satu kaki, saya kira juga dapat muncul mukjizat,
kuncinya terletak pada hati manusia.
Pengikut: Di tengah bermeditasi memasuki samadi, dalam kesadaran sudah tidak ada
tubuh ini, tetapi merasakan adanya cahaya dan suara, bagaimana berkultivasi lebih
lanjut?
Shifu: Saya tidak mengatakan kepada anda dalam keheningan harus bagaimana,
memasuki kondisi macam apa, tidak ada ini. Kami utamakan Xiulian pada hati manusia,
itu barulah yang fundamental. Terikat pada suatu keadaan tidak dapat membuat anda
mencapai taraf kondisi yang sangat tinggi, hanya dapat menyebabkan keterbatasan
yang cukup besar. Wuwei barulah Dafa. Perihal anda telah melihat sesuatu, itu adalah
fenomena yang wajar, mendengar sesuatu, ini semua adalah wajar, jangan dihiraukan,
juga jangan terikat dengannya.
Pengikut: Yuanshen 8 meninggalkan tubuh apakah harus tanpa niat pikiran,
membiarkannya terbang, bolehkah berpikir ingin terbang lebih tinggi? Lebih indah? Atau
mengubah sikap tubuh, misalnya dari merebah berubah menjadi duduk, terbang dengan
posisi tengkurup….
Shifu: Dapat terbang maka terbanglah, anda ingin terbang merebah atau duduk,
bagaimana gayanya juga boleh. Namun jangan menganggapnya sebagai suatu
permainan yang menyenangkan. Ada orang yang menghendaki saya mempertunjukkan
8
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sesuatu, jika saya pertunjukkan sesuatu bagi anda, anda juga akan menggunakan
pikiran manusia untuk menyikapinya, tertawa dengan kesenangan. Anda tidak dapat
melihat keberadaan makna agung yang sejati dari kuasa supernatural Fa Buddha, maka
tidak dipergunakan seperti demikian. Biarpun anda mampu melakukannya, juga jangan
menjadikannya sebagai hal biasa yang menyenangkan.
Pengikut: Yuanshen meninggalkan tubuh mulanya dapat terbang sangat tinggi dan jauh,
belakangan ini tiba-tiba tidak dapat terbang tinggi?
Shifu: Barangkali karena anda sudah terikat, juga bukan senantiasa memperkenankan
anda seperti demikian di dalam Xiulian. Kalau sangat sering, akan berpengaruh pada
Xiulian anda, itu sudah tidak benar. Xiulian anda yang utama adalah menaikkan
tingkatan.
Pengikut: Saya sangat kagum dan salut dengan Falun Dafa Anda, tetapi ada yang
mengatakan perlu tiap hari menyajikan buah-buahan di depan poster Guru.
Shifu: Dewa berada di dunia menyelamatkan manusia, dia sebenarnya juga makan
sesuatu, tetapi tidak menyantap makanan manusia. Dia makan apa? Anda sekalian tahu
saya pernah mengatakan bahwa setiap benda mempunyai eksistensi tubuhnya yang lain,
dia makan tubuh lain dari makanan anda itu. Kalian adalah pengikut, saya adalah Shifu,
tentu saja saya tidak sungkan dengan anda. Ketika anda makan, saat nasi disajikan di
sini, yang di sana sudah dibawa pergi. Mengenai hal-hal yang berbentuk formalitas, saya
tidak meminta anda untuk melakukannya secara demikian. Namun seandainya anda
punya niat hati ini, harus berbuat demikian, saya juga tidak menentang, itu adalah niat
hati anda. Perihal ada orang yang bersembah sujud pada saya, saya kira anda tidak
bersembah sujud pada saya, asalkan anda berkultivasi dengan sangat baik, saya
melihat anda sudah merasa senang; bila setiap hari anda bersembah sujud pada saya
namun kultivasi anda jelek, saya melihat anda sudah sangat sedih, bukankah begini
prinsipnya? Itu hanya berupa formalitas, namun juga mengekspresikan sebuah niat hati.
Pengikut: Saat saya sedang bingung terhadap sejumlah persoalan, saya lalu berpikir
dengan susah payah, di saat itu saya akan membayangkan suatu jawaban,
kadang-kadang dapat pula muncul gambar dalam benak, ini merupakan hal baik atau hal
buruk?
Shifu: Ini adalah hal yang sering muncul pada anda di tengah manusia biasa. Kondisi
yang sering kali muncul saat memikirkan persoalan manusia biasa. Jika anda dalam
Xiulian dan belajar Fa masih melakukan seperti ini, saya katakan paling tidak ini sudah
merupakan keterikatan terhadap Fa. Memikirkan masalah dalam pekerjaan atau
kehidupan, itu adalah tugas, namun anda juga harus memisahkannya dengan Xiulian.
Saat Xiulian anda lepaskan semua itu, segalanya juga jangan dipikirkan. Saat bekerja
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anda terjun dalam pekerjaan, itu tidak masalah. Perihal muncul gambar dan jawaban, itu
adalah semacam manifestasi dari kemampuan Gong.
Pengikut: Dalam benak selalu kosong, juga tidak memikirkan apa pun, ini terdapat
perbedaan apa dengan kosong pada aliran Zen?
Shifu: Perbedaan ini sudah sangat besar. Bagaimanapun kosongnya anda juga tidak
memperkenankan anda kehilangan kesadaran diri sendiri, ini adalah kosong yang kita
maksud. Sedangkan Kosong pada aliran Zen sudah tidak ada apa-apa lagi, apa pun
sudah tidak tahu lagi, yang berlatih bukan dia, dia tidak berlatih Gong, itu tidak lebih
hanya diam tak bergerak. Maka yang dia latih adalah orang lain, yaitu Fu Yuanshen.9
Pengikut: Terhadap apa yang Guru katakan kemarin, “semua manusia di atas bumi
sekarang ini tidak seharusnya menjadi manusia.” Perkataan ini saya tidak begitu
mengerti?
Shifu: Dibicarakan dari lapisan paling permukaan manusia ini, umat manusia sekarang
ini (tentu saja bukan kalian, karena kalian berada dalam Xiulian), adalah penuh dengan
bermacam-macam kejahatan, namun mereka semua punya asal-usulnya, demikianlah
hubungannya. Sedangkan manusia yang sesungguhnya, manusia masa lampau, saya
temukan semuanya berada di ruang lain, yaitu di alam baka. Seiring dengan yang gugur
dalam peperangan berturut-turut telah ke sana, semuanya tidak reinkarnasi lagi, umat
manusia semua digantikan oleh kehidupan sekarang yang mempunyai asal-usul ini.
Namun, siapa pun yang datang juga harus dibuat tersesat seperti manusia, juga sama
akan menjadi bobrok mengikuti kebobrokan masyarakat manusia, jadi beginilah
hubungannya. Yang nekad mempunyai nyali sebesar langit berani turun ke bawah,
barulah dapat mendengar Fa yang begini tinggi dan mendalam. Tetapi juga bukan
semuanya datang untuk memperoleh Fa, ada yang datang untuk merusak, dari itu saya
katakan semua tidak seharusnya menjadi manusia. Tetapi juga tidak seluruhnya datang
untuk Xiulian, ada pula yang datang khusus untuk merusak Dafa, ini yang akan
dijatuhkan masuk ke dalam neraka. Masih ada yang sudah tidak keruan, tidak bisa lagi
memperoleh Fa dan lainnya. Juga ada yang sudah tidak pantas untuk memperoleh Fa.
Pengikut: Saya datang dari Denmark, sangat bersyukur memperoleh Fa di California,
apa saya harus kembali ke Denmark menyebarkan Fa? Saya khawatir tidak sanggup
memikul beban ini.
Shifu: Anda tidak perlu memikirkan semua itu. Banyak dari kita ketika menginginkan
orang lain memperoleh Fa, seringkali yang ia katakan kepada temannya adalah: Buku ini
sangat baik. Temannya berkata: Benarkah, coba kami membacanya. Dengan demikian
secara tidak sengaja dia sudah ikut masuk belajar, semuanya begitu sederhana,
9
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sederhana namun bukan kebetulan. Tentu saja ada satu hal, anda tidak boleh
mengatakan: Saya merasa demikian baiknya, mengapa anda bahkan tidak ingin belajar?
Orang lain mungkin akan berkata: Saya justru tidak mau belajar, tidak ada waktu; atau
saya tidak menganggapnya baik. Mengharuskan orang supaya belajar, berarti ini sudah
salah. Mengapa salah? Karena anda menghendaki orang lain memperoleh secara
paksaan, anda memaksa orang lain supaya memperoleh. Tidak boleh ada paksaan. Jika
hati orang tidak tergerak, mutlak tidak boleh memberikan Fa kepada dia, harus hatinya
sendiri yang tergerak. Dengan kata lain, dia harus menghormati Fa ini barulah
memperkenankan dia membaca, bukankah begini prinsipnya?
Pengikut: Harus bagaimana memahami “tepat sesaat menjelang pencapaian terbuka
Gong terbuka kesadaran, dia memetik delapan persepuluh Gong miliknya, termasuk
kriteria Xinxing-nya juga harus dipetik turun?”
Shifu: Prinsip saya ini sudah pernah dibicarakan. Tujuan dari memetik Gong anda itu
supaya anda mencapai kesempurnaan. Apa yang disebut mencapai kesempurnaan?
Anda sendiri juga sudah berkultivasi mencapai kriteria, Gong anda, berkah dan De anda
semuanya sedang disempurnakan. Sebagai Buddha, dia ingin sesuatu maka tersedia
sesuatu, ingin kemampuan apa maka tersedia kemampuan tersebut, dari mana
datangnya? Kesemuanya itu dari jerih payah yang anda curahkan, yaitu dibentuk dan
disempurnakan oleh "Gong" dari keagungan De yang eksis bersama Xinxing, bila anda
tidak memiliki semua ini, anda tidak mungkin dapat naik ke langit. Anda semua tahu, di
sekeliling tubuh Buddha ada sebuah lingkaran, lukisan Buddha dalam biara kuno selalu
seolah-olah duduk di dalam bulan. Sebenarnya dia bukan yang lain, dia adalah dunia
dari Buddha itu sendiri, harus menyempurnakan dunia ini, jika tidak disempurnakan anda
tidak memiliki apa pun. Anda hanya punya Gong, tidak memiliki apa pun. Dengan
demikian disebut Buddha macam apa? Anda ingin melakukan kebaikan menyelamatkan
manusia, namun anda tidak punya semua itu. Semua itu harus ada, anda harus memiliki
sebuah dunia sendiri, baru dapat tersedia segala yang diinginkan.
Pengikut: Saya merasa bahwa saya tidak mungkin mendapat peningkatan Xinxing jika
tidak ada konferensi Dafa berbagi pengalaman seperti hari ini, apakah ini wajar?
Shifu: Konferensi berbagi pengalaman dapat memberi manfaat yang sangat besar bagi
peningkatan praktisi kita juga sebagai peran pendorong, bersamaan juga dapat
menyebarkan Fa, bentuk semacam ini sangat baik. Inilah yang saya rasa mesti
dilakukan demikian, karena benar-benar dapat membuat mereka yang tidak gigih maju
menemukan jarak kesenjangan, mendorong mereka agar dapat mengejar ketinggalan.
Kalau dikatakan karena tidak mengadakan konferensi ini maka tidak dapat memperoleh
Fa, itu masih tidak benar, dengan adanya Fa, bisa dipelajari. Konferensi Fa dapat
berperan menyebarkan Fa dan memberi dorongan, memang ada juga orang yang
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memperoleh Fa melalui konferensi Fa.
Pengikut: Guru mengatakan bahwa di masa sekarang ini Dewa pada ruang yang
berbeda tingkat semuanya sedang belajar Fa ini, mohon tanya, artikel yang dipelajari
kehidupan tingkat tinggi pada ruang tersebut apakah sama dengan yang kita baca?
Shifu: Mutlak tidak sama. Pada tingkat berbeda berlaku Fa yang berbeda tingkat. Kertas
putih tulisan hitam ini diperuntukkan bagi manusia untuk dibaca, satu Fa yang sama
setelah sampai pada tingkat berbeda, huruf dan kandungan maknanya sama sekali
berlainan.
Pengikut: Iblis reinkarnasi mengacaukan dan mencelakakan dunia manusia. Kehidupan
tingkat tinggi bagaimana bisa memperkenankan setan neraka bereinkarnasi?
Shifu: Setan itu juga bukan semuanya berada dalam neraka, pada tingkat berbeda
terdapat iblis yang berbeda tingkat. Ada yang eksis berkat prinsip saling menghidupi
saling membatasi, ada yang datang secara relevan karena besarnya karma manusia,
ada juga berupa kekuatan lama yang bobrok yang datang mengacaukan Fa.
Pengikut: Tahun lalu saya telah menerima baptis secara Kristen, namun kini saya
menemukan bahwa Falun Dafa barulah merupakan Dafa sejati, saya bertekad hati
Xiulian Falun Dafa, ada pertentangan apa dalam dua hal ini?
Shifu: Tidak ada pertentangan apa pun. Baptis adalah perbuatan yang dilakukan
manusia, bersifat permukaan, bukan dilakukan oleh Dewa. Saya sudah mengatakan
bahwa yang diakui oleh Dewa adalah hati manusia, tidak mengakui segala formalitas
manusia.
Pengikut: Kata Guru alam semesta ada proses terbentuk, bertahan dan rusak,
mengapa harus menjadi rusak?
Shifu: Anda sekalian tahu, mengapa makanan dapat menjadi basi? Mengapa manusia
dapat menjadi tua? Mengapa besi dapat menjadi karat? Bahkan batu juga dapat menjadi
lapuk, inilah yang dimaksud. Hanya saja ia mempunyai waktu yang lebih panjang,
karena perbedaan waktu, terasa amat panjang sekali, bagi manusia itu tidak dapat
dibayangkan, sepertinya tidak akan rusak dan lestari selamanya.
Pengikut: Dua bulan belakangan ini selalu tidak dapat melepaskan diri dari gangguan
iblis, di samping telinga terdengar kata-kata kotor, dalam mimpi dan kehidupan
sehari-hari ada gangguan dari informasi buruk.
Shifu: Banyaklah membaca buku, masalah apa pun dapat diselesaikan. Saya tadi
mengatakan supaya banyak membaca buku, sebenarnya anda belum tentu mengerti
makna dari perkataan yang saya ucapkan. Buku ini serba mampu, tak ada yang tidak
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mampu. Bersamaan menguatkan Zhu Yishi pada diri anda, juga berarti sedang
melenyapkan karma dalam pikiran anda. Munculnya keadaan demikian kebanyakan
karena karma pikirannya lebih berat, namun betul-betul perhatikan untuk memperkuat
Zhu Yishi!
Pengikut: Membaca buku dan berlatih Gong secara individu tidak ada masalah, namun
bila pergi ke tempat latihan akan ada perasaan belajar politik.
Shifu: Mungkin dalam hati anda ada rasa antipati terhadap belajar politik, bukankah itu
disebabkan karena perasaan kontra yang terlalu kuat? Tidak terletak pada formalitas,
melainkan pada kandungan maknanya; bukankah itu juga merupakan keterikatan hati
dan perasaan kontra yang sangat kuat?
Pengikut: Perkenalan singkat Falun Dafa yang dimuat dalam penerbitan apakah bukan
berarti mengutip secara lepas konteks?
Shifu: “Perkenalan singkat” itu bukan dikutip dari dalam Fa saya, ia merupakan sebuah
“perkenalan singkat”, berarti bukan mengutip secara lepas konteks; yakni secara ringkas
memperkenalkan Fa saya ini, dulu mereka pernah melakukan hal ini, namun tiap kali
selalu dilakukan dengan sangat serius, setelah mereka rundingkan berulang kali baru
dilakukan.
Pengikut: Kesepian merupakan musuh Xiulian yang paling berbahaya, bagaimana
memahami hal ini?
Shifu: Kalian tidak tahu bahwa kesepian dapat menghancurkan segalanya pada
manusia. Dahulu apa yang diandalkan para biksu di dalam Xiulian-nya? Mengapa dia
dapat berhasil Xiulian? Penderitaannya yang paling besar adalah kesepian. Menurut
anda kepahitan apa yang dia alami? Yaitu perasaan sepi yang tak tertahankan. Dahulu
orang yang berkultivasi Tao di gunung bagaimana hingga dia dapat memperoleh Tao?
Manusia yang di dunia sedang menikmati kekayaan dan kemegahan, sekalipun orang
yang tak dapat menikmati kekayaan dan kemegahan, orang yang tidak punya uang, dia
juga punya teman dan sanak famili, punya kesenangan duniawi. Dia seorang diri
berkultivasi susah payah di gunung, kesepian yang tak tertahankan semacam itu karena
tidak berhubungan dengan orang lain, dapat mengikis banyak keterikatan hati dan
berbagai nafsu keinginan manusia. Tentu saja kita tidak menempuh jalan ini, kita
langsung ditujukan pada hati manusia, menempuh jalan yang paling cepat. Jika dengan
cara lampau, menempa anda selama beberapa puluh tahun saya lihat masih tidak
keburu.
Pengikut: Orang yang berpenyakit mental tidak diperkenankan masuk kelas belajar,
tetapi yang ingin ditanyakan: apakah penderita dengan penyakit kecenderungan
berkhayal, memaksa diri, takut dan gelisah, juga tergolong penderita penyakit mental?
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Shifu: Sebenarnya saya beri tahu anda, penyakit mental yang disebut manusia sebagai
penyakit dengan pengertian saya tidaklah sama. Penyakit mental yang saya maksud
ialah Zhu Yishi seseorang tidak mengendalikan tubuh, informasi dan kehidupan apa pun
dari luar dapat menguasai dia untuk melakukan ini dan itu. Karma manusia juga dapat
menguasai dia melakukan ini dan itu. Karma tersebut berada dalam benaknya lalu
membuat dia memaki orang, melakukan sejumlah hal yang tidak baik. Orang lalu
mengatakan dia menderita penyakit mental. Saya dapati orang berpenyakit mental sama
sekali tidak ada luka maupun virus, bagaimana itu bisa disebut penyakit? Itu hanya
berupa gejala manusia yang tidak normal. Namun Dafa kita ini adalah menyelamatkan
manusia, diperuntukkan bagi Zhu Yishi untuk Xiulian, jika Zhu Yishi anda sudah tidak
peduli pada apa pun, lalu kami berikan untuk siapa? Oleh karena itu dia tidak
diperkenankan masuk kelas belajar. Yang mengontrol orang ini adalah karma atau Futi,
bolehkah menyelamatkan karma dan Futi dari orang tersebut? Demikianlah
hubungannya. Selain itu orang lain akan mengatakan: “Coba anda lihat, berlatih Falun
Gong sehingga menjadi gila.” Hal ini dapat menyebabkan kerugian sangat besar bagi
kita.
Pengikut: Berpacaran dapat menimbulkan banyak keterikatan bagi kita, apakah harus
putus dengan teman pria atau mengikuti keadaan secara wajar, menikah dan melahirkan
anak?
Shifu: Sebenarnya saya sudah pernah mengatakan bahwa masyarakat manusia masih
harus berkembang. Seandainya hari ini kita pengikut Dafa bukan seratus juta lebih,
melainkan beberapa miliar, dengan demikian bukankah masalah ini menjadi parah?
Bukankah ini masalahnya? Saya menghendaki kalian melakukannya dengan
semaksimal mungkin menyesuaikan manusia biasa, sebenarnya kalian juga dapat
melakukannya, hanya saja kalian menuntut diri sendiri terlalu tinggi. Tentu saja saya juga
tidak menentang tuntutan yang terlalu tinggi, saya pikir sedapat mungkin menyesuaikan
diri dengan manusia biasa. Jika itu dilakukan secara buatan, akan menyebabkan
masyarakat tidak memahami kita, dan menimbulkan sejumlah kerugian bagi Dafa. Bila
anda sendiri tidak mampu mencapai taraf kondisi itu juga akan muncul penderitaan
karena menahan keinginan tersebut. Jika benar-benar dapat mencapai taraf kondisi itu
saya tidak menentang. Sedangkan kalau tidak dapat mencapai kriteria dari taraf kondisi
itu, sedapat mungkin ikutilah keadaan secara wajar.
Posisikanlah hubungan ini dengan baik. Bila Qing anda benar-benar telah diangkat
seluruhnya, sungguh anda juga tidak akan dapat menjalin hubungan cinta lagi. Namun
sebelum dapat mencapai kondisi semacam ini, saya kira tetap lakukanlah menurut
kondisi manusia. Juga mutlak tidak dikarenakan anda telah menikah, satu bagian dari
anda lalu jatuh ke bawah, itu tidak akan terjadi.
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Pengikut: Jika pada kehidupan sebelumnya adalah hewan, lalu dalam kehidupan
sekarang Xiulian, apakah dapat keluar dari Fa duniawi?
Shifu: Saya beri sebuah contoh, mungkin seseorang datang dari tingkat yang sangat
tinggi, dalam reinkarnasi dari masa ke masa belum tentu selalu menjadi manusia. Ada
yang menjadi sesuatu ini atau itu, pokoknya setelah reinkarnasi sampai tahap ini baru
menjadi manusia. Bahkan sebelum tahap ini anda masih pernah reinkarnasi menjadi
hewan, dengan demikian juga tidak dapat dikatakan anda adalah hewan. Anda tidak
lebih sedang berada dalam enam jalur reinkarnasi, sedangkan jiwa yang sebenarnya
berupa apa, itu barulah yang paling menentukan.
Pengikut: Saat saya sedang membaca buku dan belajar Fa, ada kalanya dapat
menyadari, tetapi ada kalanya membaca buku dua tiga kali masih saja belum
menyadari?
Shifu: Jika dengan sengaja ingin menyadari sesuatu dijamin tidak akan dapat menyadari.
Dengan buku ini berada di tangan, anda hanya peduli membacanya saja, yang disebut
tanpa memohon namun memperoleh dengan sendirinya. Kemarin saya masih
mengatakan, kalau anda menemui suatu masalah, anda jangan berpikir ingin mencari
bab yang bersangkutan untuk dibaca, anda tidak akan menemukannya. Seringkali
adalah tanpa memohon namun memperoleh dengan sendirinya, dengan anda begitu
membalik halaman buku, dijamin pasti adalah yang anda harus dapatkan hari ini. Namun
setelah saya mengucapkan perkataan ini, lalu ada orang telah mengerti, baiklah,
selanjutnya saya membaca buku balik saja halamannya dengan asal-asalan. Ini sudah
merupakan keterikatan lagi, sekalipun dibalik-balik anda juga tidak akan menemukannya.
Itu sudah termasuk ada sesuatu yang dimohon, hanya saja ia bersifat samar.
Pengikut: Kami berkeyakinan teguh pada Guru dan Falun Dafa. Kabarnya belakangan
ini di daratan Tiongkok terjadi beberapa kerunyaman, bagaimana menyikapinya?
Shifu: Sejak saya mulai mengajarkan Fa, kerunyaman memang tidak putus-putusnya.
Apa sebabnya? Apabila suatu Fa yang lurus dipublikasikan, tanpa ada gangguan
kejahatan atau semua orang mampu memahaminya, saya kira Fa itu setingkat dengan
manusia, bukankah begitu? Dengan demikian berarti tidak dapat menyelamatkan
manusia. Justru karena ada orang yang tidak mengerti, atau sesuatu yang sesat begitu
melihat Fa yang lurus lalu ingin mengganggunya, sehingga meskipun Fa ini telah
diturunkan, bagaimana ia menyebar di dunia, bagaimana menyelamatkan manusia, saat
menemui gangguan, bagaimana Dafa itu sendiri dan saya menghadapinya, jalan yang
ditempuh lurus atau tidak, semua ini adalah amat krusial. Berhubungan langsung
dengan lurus atau tidaknya Fa ini, dapat atau tidak Fa ini menyelamatkan manusia,
bukankah begini prinsipnya? Oleh karena itu ia tiada hentinya mengalami terpaan hujan
dan badai, setiap langkah yang kita tempuh sangat lurus, bahkan ada orang yang ingin
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mengorek secuil saja untuk menyerang kita dengan tidak memikirkan yang lain, namun
dia tidak berhasil mengorek kesalahan apa pun. Kita jalannya teramat lurus. Jadi kita
memang sudah menempuh jalan ke depan seperti ini. Di tengah terpaan hujan dan badai,
kita telah menegakkan keagungan De diri sendiri, dengan demikian baru dapat
meninggalkan sesuatu yang bisa diceritakan dan dibicarakan bagi generasi penerus,
baru ada pelajaran dan pengalaman dari dia yang berhasil melangkah ke depan dengan
mengalami berbagai penderitaan yang berbeda, untuk ditinggalkan bagi generasi
penerus. Dia baru memiliki keagungan De, bukankah demikian?
Pengikut: Shifu mengatakan bahwa Xiulian di tengah manusia biasa harus sedapat
mungkin menyesuaikan kondisi manusia biasa, di Amerika Serikat jika ingin
menyebarkan Fa namun belum memiliki suatu organisasi yang terdaftar, terkadang tidak
leluasa mengerjakannya.
Shifu: Di Amerika Serikat telah terdaftar satu himpunan Dafa. Namun kita tidak dapat
menganggap himpunan ini sebagai suatu pekerjaan di tengah manusia biasa untuk
dilakukan. Dia hanya sekadar menciptakan satu lingkungan latihan Gong yang sah bagi
Fa kita ini, suatu jaminan bagi anda sekalian untuk Xiulian dengan sah, hanya sebatas itu.
Hal ini sendiri mutlak tidak boleh dilakukan sebagai pekerjaan. Saya pernah mengatakan
“Jalan besar tanpa bentuk,” juga tidak diperkenankan mencurahkan perhatian pada
pekerjaan apa pun. Sekalipun penyelenggaraan konferensi Fa di hari ini, juga dilakukan
dengan memadukan Xiulian, praktisi tidak memungut biaya, menandakan organisasi
yang bersifat amal, tapi dia bukan agama.
Pengikut: Saya hidup seorang diri jarang berhubungan dengan orang luar, keluarga ada
di Tiongkok, waktu yang tersisa saya gunakan untuk belajar Fa di rumah, lingkungan
Xiulian semacam ini apakah….
Shifu: Xiulian dengan cara bagaimanapun boleh, asalkan hati anda dapat setiap saat
menganggap diri sendiri sebagai orang Xiulian, tetap belajar dan berlatih, semuanya
tidak akan tertinggal. Jika dapat keluar menjalani Xiulian akan lebih baik.
Pengikut: Apakah keseluruhan proses Xiulian manusia harus selalu menyingkirkan
gangguan berbagai macam informasi?
Shifu: Kalau anda di saat berlatih Gong benar-benar telah mendengar beberapa suara,
atau dalam benak ada sejumlah informasi, sejumlah niat pikiran yang mengganggu anda,
anda harus menyingkirkannya, jika ia sangat kuat, anda anggaplah ia sebagai pihak
ketiga, pikiran orang lain, tidak ada hubungannya dengan anda. Mengapa saya harus
beri tahu anda begini? Karena jika ia milik anda tentu tunduk pada perintah anda. Lengan
anda dan kaki anda, jari tangan anda dan mulut anda, anda menginginkan ia bagaimana
bergerak maka ia akan bergerak demikian. Mengapa? Karena mereka adalah milik anda.
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Saat pikiran anda akan memasuki kondisi samadi, pikiran yang tidak dapat tenang itu,
makin anda menghendaki ia tenang, ia makin tidak tenang, apakah ia adalah diri anda?
Dapatkah anda mengakui ia adalah anda? Ia adalah konsep pikiran dan karma anda
yang terbentuk pasca kelahiran. Oleh karena itu anda anggap saja ia sebagai pihak
ketiga. Silahkan engkau berpikir, saya melihat engkau berpikir. Kali ini anda melompat ke
luar, kalau anda sungguh-sungguh dapat membedakannya dengan jelas, sama juga
berarti anda sudah membuat garis pemisah dengan dia, anda telah menemukan diri
sendiri, ini juga adalah Xiulian, dengan melakukan demikian juga dapat dengan cepat
melenyapkannya. Bila anda dapat sungguh-sungguh membedakan ia dengan jelas, ia
akan takut, ia sudah seharusnya dilenyapkan.
Pengikut: “Zhuan Falun” ditinggalkan untuk generasi berikutnya, di dalamnya ada foto
Guru, tetapi Guru juga mengatakan manusia di masa mendatang tidak akan tahu citra
Guru.
Shifu: “Zhuan Falun” bukan ditinggalkan untuk generasi berikutnya, manusia di masa
mendatang tidak akan tahu ada “Zhuan Falun”, jadi Fa saya meskipun diutarakan
dengan tinggi, telah membocorkan banyak rahasia langit, kelak jika orang yang
mendengar Fa benar-benar telah mencapai kesempurnaan, bukankah saya hanya
mengutarakannya kepada Dewa? Manusia tetap tidak tahu. Maka saya baru berbicara
begini kepada kalian. Saya berharap kalian semua dapat mencapai kesempurnaan.
Mengenai buku, sangat mudah ditangani, dalam waktu tertentu kami dapat
membuatnya tanpa ada satu huruf pun, semuanya berubah menjadi kertas putih.
Pengikut: Dalam edisi “Zhuan Falun” ada baris dan kalimat yang ketinggalan,
bagaimana menyikapi fenomena tersebut?
Shifu: Kasus ini lebih banyak terjadi pada edisi “Zhuan Falun” bajakan, anda sekalian
benar-benar harus memerhatikan, jika menemukan ada huruf atau baris yang
ketinggalan, maka salinlah huruf tersebut dengan menggunakan pena anda. Selanjutnya
jika ada lagi buku semacam ini yang huruf dan barisnya ketinggalan, jangan dibeli. Juga
berarti yang penyusunannya sesuai boleh dibeli, yang penyusunannya diset ulang
secara tegas jangan dibeli.
Pengikut: Ada praktisi yang pernah mempelajari Qigong berbagai faksi dan aliran,
namun sekarang di saat mempromosikan Dafa, mereka terlebih dulu akan
memperkenalkan bahwa mereka pernah melatih sesuatu yang lain, memanfaatkan cara
ini untuk menarik praktisi.
Shifu: Ada di antara kita yang memang memiliki suatu sifat hati manusia biasa seperti ini.
Namun anda tidak dapat mengatakan dia tidak baik. Dalam dua hari pembicaraan ini
saya juga mendapati masih ada orang yang selalu membicarakan sekelumit hal yang
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pernah dia pelajari dahulu, secara keseluruhan semua penuturan kalian sangat baik.
Hanya saja masih ada orang yang sifat hati manusianya dapat tampak ke luar.
Menyebarkan Dafa, anda sama sekali tidak boleh mengungkit lagi hal-hal yang pernah
anda pelajari dahulu. Karena anda dengan dia sudah putus hubungan secara tuntas, dia
tidak termasuk kategori anda, juga tidak termasuk kategori benda yang ingin anda
dapatkan. Bukankah hal ini sama dengan anda sedang mempromosikan dua aliran Fa
atau banyak aliran Fa?
Pengikut: Mohon Guru menjelaskan lagi mengenai ketentuan pusat bimbingan tidak
menyimpan uang. Namun dalam masyarakat komersial di Amerika Serikat, melakukan
hal apa saja tak terhindari harus berhubungan dengan uang.
Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, dalam hal ini siapa saja juga tidak dapat
mengubahnya: Pusat bimbingan mutlak tidak dapat menyimpan uang. Jika dalam tahap
sekarang ini, kita menjual buku ada sisa sedikit uang, kita ingin segera menggunakan
sisa sedikit uang ini untuk melakukan sejumlah hal. Dilihat pada dasarnya memang tidak
menyentuh uang, tetapi sebenarnya tetap menyentuh. Jika terus berlanjut dalam jangka
panjang selamanya tidak akan ada habisnya, berarti sama dengan anda menyimpan
uang, menyimpan barang. Sebenarnya saya beri tahu anda sekalian, hal-hal yang
berkenaan dengan kita menyebarkan Fa, urusan kecil yang tidak perlu disebut-sebut,
saya kira praktisi kita yang mampu mungkin dia akan menanggung semuanya.
Umpamanya ruang konferensi yang demikian besar, adalah satu orang dari praktisi kita
yang menyediakan uangnya, agar kita semua dapat memperoleh Fa, telah melakukan
suatu hal baik. Yang dia dapatkan mungkin akan lebih banyak. Namun saya kira yang
saya maksud hanyalah demikian, jalan kita harus ditempuh dengan benar-benar lurus.
Jalan ini harus ditempuh dengan lurus.
Pengikut: Apakah dengan makin tingginya tingkatan akan makin mendekati sumber
asal materi? Dengan demikian mampu menjelaskan perihal bidadari langit menaburkan
bunga dapat menembus tubuh Bodhisattva, namun tidak dapat menembus tubuh Arhat.
Shifu: Bukan demikian maksudnya, yang anda maksudkan adalah perbedaan materi,
yang saya katakan adalah perbedaan taraf kondisi, perbedaan buah status. Tentu saja
perbedaan buah status dapat menyebabkan perbedaan pada butiran partikel tubuh anda,
hal ini memang pasti. Namun perbedaan butiran partikel bukan merupakan prasyarat,
tinggi rendahnya Xinxing, tinggi rendahnya buah status barulah merupakan prasyarat.
Hari ini pertanyaan yang dijawab pada dasarnya sudah habis. Bagi praktisi baru
banyaklah membaca buku, jika anda berniat belajar dan berkultivasi maka anda harus
membaca. Sulit bagi kita untuk mengadakan satu kali konferensi Fa, jika yang saya
bicarakan kepada anda adalah hal-hal tingkat dasar, kita yang hadir di sini, juga
konferensi Fa kali ini sama saja dengan sia-sia diselenggarakan, anda semua tidak
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mendapatkan hal yang seharusnya didengar, tujuan kita mengadakan konferensi Fa
adalah supaya anda sekalian dapat meningkat lebih cepat, secepatnya mencapai
kesempurnaan. Bersamaan juga dapat membuat Fa ini makin tersebar dan berkembang,
agar lebih banyak orang memperoleh Fa. Oleh karena itu setelah anda mengikuti
konferensi kali ini, saya kira kita harus ada suatu peningkatan yang berskala besar.
Bersamaan itu kita juga harus membuat lebih banyak orang yang belum memperoleh Fa
agar mereka bisa memperoleh Fa. Saya beri tahu anda sekalian, di tengah orang kulit
putih, juga jenis bangsa lainnya, banyak orang yang dapat diselamatkan tapi belum
memperoleh Fa. Tentu saja saya tidak memaksa kalian melakukan hal-hal tersebut,
mampu melakukan sampai taraf mana, lakukanlah sampai taraf itu. Fa menyelamatkan
orang yang berjodoh, hanya dapat memberi nasihat secara baik-baik, juga tidak dapat
memaksa seseorang berkultivasi, demikianlah kiranya. Harap anda semua meningkat
lebih pesat, dapat secepatnya mencapai kesempurnaan.
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