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Ceramah Fa pada Konferensi Fa di Houston 

(Li Hongzhi, 12 Oktober 1996) 

Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Houston dan warga Houston 

atas kehormatan yang diberikan kepada saya, saya juga harap kalangan luas dari 

pengikut Falun Gong sama seperti saya berterima kasih kepada mereka atas dukungan 

dan kecintaannya terhadap Dafa. Mari kita sampaikan balasan salam dengan tepuk 

tangan, setuju? (Tepuk tangan) Saya ingin menghantarkan ketulusan persahabatan 

pemerintah Houston dan kehormatan bagi saya yang diberikan pemerintah Houston, 

kepada seluruh pengikut Falun Gong dan orang-orang Tionghoa. 

Saya senantiasa memikirkan pengikut Falun Gong di Amerika, termasuk orang 

kulit putih, orang kulit hitam dan orang kulit kuning, masih ada pula pengikut dari suku 

bangsa lainnya. Dapat memperoleh Fa juga adalah takdir pertemuan kalian telah tiba, 

dari itu saya senantiasa ingin datang melihat bagaimana anda sekalian dalam 

menjalani Xiulian. 

Banyak orang belum pernah bertemu saya, tetapi banyak orang sudah pernah 

membaca buku, juga sudah tahu tentang Fa ini, namun selalu merasa tidak bertemu 

muka dengan guru seakan-akan hatinya tidak begitu mantap, seakan-akan setelah 

bertemu saya hatinya jadi lebih mantap. Sesungguhnya saya di dalam artikel-artikel 

pendek -- yang kalian sebut Jing Wen --sudah memberi tahu kalian, tanpa bertemu 

muka dengan saya sama juga dapat berkultivasi, sama juga dapat memperoleh apa 

yang seharusnya diperoleh, apa pun tidak ada yang lolos, karena Xiulian yang sejati 

tidak tergantung pada formalitas, tidak tergantung pada sudah atau belum bertemu 

guru. Anda sekalian tahu Buddha Sakyamuni wafat sudah 2.000 tahun lebih, namun 

manusia generasi berikutnya terus saja menjalani kultivasi. Mereka juga tidak dapat 

bertemu dengan Buddha Sakyamuni, tetap saja dapat berhasil kultivasi, ini dikarenakan 

ada kitab beliau di dunia, ada Fashen beliau yang menyelamatkan manusia. 

Sebagaimana saya mengajarkan sebuah Fa yang demikian besar, anda sekalian 

mungkin melalui isi dalam buku sudah memahami, sepanjang sejarah tidak pernah ada 

orang yang mengerjakan hal sebesar ini, mengungkap kepada umat manusia prinsip-

prinsip yang sejati, yang sistematis, yang dapat meningkat ke langit. Dahulu ini tidak 

diperkenankan, pada masyarakat manusia di masa lampau hal-hal ini mutlak tidak 

boleh ditinggalkan kepada umat manusia. 

Tentu saja ada banyak orang pernah membaca kitab Buddha Sakyamuni, 

sesungguhnya itu adalah disusun oleh orang generasi berikutnya, jadi tidak lengkap, ia 

telah mengemukakan sejumlah prinsip, manusia generasi berikutnya dalam 

menyusunnya berdasarkan legenda dan ingatan, maka ia terputus-putus. Mengapa 

bisa demikian? Karena itu memang adalah satu-satunya yang diizinkan oleh Dewa, 

yang boleh ditinggalkan bagi umat manusia pada periode sejarah tersebut. Di kala itu 

hal-hal yang diutarakan oleh Buddha Sakyamuni benar-benar sangat banyak, 

berhubung waktu itu di India masih belum ada huruf tulisan, sehingga tidak dapat 

langsung dicatat, setelah Buddha Sakyamuni wafat 500 tahun lebih, orang-orang 
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generasi berikutnya barulah menggunakan huruf menyusun apa yang diutarakan oleh 

Buddha Sakyamuni. Tentu saja telah terjadi perubahan pada waktu, lokasi, suasana 

serta lingkungan khusus bagi manusia di saat itu, sehingga tidak mungkin menemukan 

kembali semua itu. Kendati demikian, kitab Buddha masih dapat membuat orang yang 

benar-benar ingin Xiulian memahami prinsip Buddha dari kitab tersebut, namun ditinjau 

dari prinsip Buddha yang mahabesar ia tidaklah lengkap, lebih-lebih bukan merupakan 

Fa fundamental yang sistematis dari alam semesta. Tetapi Sakyamuni adalah Buddha, 

perkataan yang diutarakan memang mengandung sifat kebuddhaan dan manifestasi 

dari prinsip Buddha di tingkat itu. Yesus, Lao Zi sama juga seperti keadaan Sakyamuni, 

semuanya tidak meninggalkan catatan ceramah Fa mereka di kala itu. Begitu pula para 

biksu tingkat tinggi yang mencapai keberhasilan Xiulian sepanjang sejarah. 

Saya sering mengucapkan satu perkataan ini, bahwa saya telah melakukan suatu 

hal yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Di antara pengikut juga 

beredar sebuah perkataan, bahwa Guru telah meninggalkan bagi manusia sebuah 

tangga untuk naik ke langit. Perkataan ini juga diucapkan oleh Dewa, para Dewa 

mengatakan: "Anda telah meninggalkan bagi manusia sebuah tangga untuk naik ke 

langit." Hal-hal yang ditinggalkan oleh Sakyamuni, Yesus dan Lao Zi sangat sedikit 

atau tidak lengkap, dikarenakan dahulu juga tidak diperkenankan berbuat secara 

demikian. 

Fa yang saya utarakan ini amat besar, asalkan kalian berkultivasi mengikuti Fa ini 

tentu dapat mencapai kesempurnaan, ini merupakan suatu hal yang tak terbayangkan 

oleh makhluk hidup di masa lampau, rahasia langit yang terkait di dalamnya sangat 

banyak, sangat besar. Tetapi jika anda tidak Xiulian, anda buka buku ini dan lihatlah 

sejenak, anda akan menemukan bahwa ini adalah buku yang menghendaki manusia 

bagaimana untuk menjadi seorang yang baik, yang diutarakan adalah prinsip 

kebenaran, demikianlah buku tersebut. Seandainya anda ingin Xiulian, anda baca lagi 

kedua kali, jangan sengaja mengorek arti dari setiap huruf yang ada, anda cukup 

membacanya dengan saksama satu kali secara menyeluruh, usai membaca kedua kali, 

anda akan menemukan ia bukanlah sebuah buku yang biasa, telah terjadi perubahan 

pada perasaan dan kandungan makna di dalamnya dengan waktu anda membacanya 

pertama kali. Pada saat anda usai membacanya untuk ketiga kali, anda akan 

menemukan kandungan maknanya telah terjadi perubahan lagi, beda lagi dengan dua 

kali sebelumnya. Anda terus bacalah secara demikian, baca hingga selesai seluruhnya 

sebanyak tiga kali, anda mungkin sudah tidak dapat melepaskan buku ini, seumur 

hidup juga tidak dapat melepaskan. Mengapa bisa demikian? Karena dibicarakan dari 

permukaan manusia terdapat dua sebab, satu ialah manusia semuanya juga 

mempunyai satu dambaan terhadap pengetahuan dan kebenaran; satu lagi ialah 

manusia semuanya juga memiliki sifat kebuddhaan. Yang diutarakan dalam buku 

adalah prinsip-prinsip Buddha, ia komunikatif dengan satu sisi dari sifat kebuddhaan 

anda sendiri, sekali anda baca akan terasa akrab, prinsip hukum yang sejati akan 

membuat anda terharu, anda akan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang anda 

inginkan. 
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Selain itu, Xiulian perlu sebuah proses, di saat mulai belajar Fa anda hanya dapat 

memahami prinsip untuk menjadi orang baik. Sesungguhnya dalam buku ini 

terkandung prinsip-prinsip dari taraf kondisi yang berbeda, tingkat-tingkat yang berbeda. 

Seperti pada agama Buddha dikatakan bahwa dalam Triloka ada 33 tingkat langit, 

dalam Triloka ada tingkat-tingkat yang berbeda, anda ingin berkultivasi mencapai suatu 

tingkat langit, anda harus tahu prinsip dari tingkat langit tersebut, dengan demikian 

anda baru dapat berkultivasi mencapainya, ketika anda mencapai kriteria tersebut anda 

baru dapat meningkat. Anda ingin berkultivasi mencapai luar Triloka maka harus ada 

prinsip luar Triloka yang membuat anda paham, dengan demikian baru dapat 

berkultivasi mencapainya. Fa ini justru mempunyai faktor-faktor yang dapat 

membimbing anda Xiulian menuju tingkat tinggi yang berbeda, jika tidak demikian, 

persis seperti yang saya katakan, anda memegang buku pelajaran SD mengikuti 

pelajaran di perguruan tinggi, anda tetap adalah murid kelas SD, karena anda belum 

menguasai pengetahuan di perguruan tinggi, maka tidak dapat membimbing anda 

belajar di perguruan tinggi, beginilah prinsipnya. Tetapi anda jangan mengira buku ini 

telah membocorkan banyak rahasia langit, bagi orang yang tidak Xiulian secara 

permukaan tidak ada sesuatu apa pun yang dapat terlihat. Bila anda ingin Xiulian, di 

saat anda dengan sungguh-sungguh membaca buku ini, anda baru dapat menemukan 

kandungan makna di dalamnya amat besar, besarnya hingga taraf apa? Anda dapat 

berkultivasi seberapa tinggi maka ia dapat membimbing anda berkultivasi hingga 

setinggi itu. 

Saya beri tahu anda sekalian, orang yang dapat memperoleh Falun Dafa, 

semuanya juga ada asal-usulnya, ada takdir pertemuan, mungkin ada yang berupa 

kehidupan yang datang dari tingkat sangat tinggi. Orang-orang yang kalian lihat di atas 

dunia, semuanya seolah-olah sama saja, karena dari permukaan anda tidak dapat 

melihat dia itu siapa, tetapi saya sering mengucapkan perkataan ini, bahwa pengajaran 

Fa yang demikian besar juga bukan sembarang untuk dipelajari oleh manusia, maka 

anda telah mendengarnya kemungkinan anda memang punya takdir pertemuan, yaitu 

berkat takdir pertemuan. Perkataan yang saya ucapkan tidak ada sepatah pun yang 

diucapkan secara serampangan, kelak akan terbukti kebenarannya. Tentu saja saya 

telah mengajarkan Fa yang demikian besar, maka saya harus bertanggung jawab 

padanya. Jika tidak dapat menyelamatkan manusia berarti sembarangan 

membocorkan rahasia langit, merusak hukum langit, ini mutlak tidak diperkenankan, 

siapa pun tidak berani berbuat demikian. 

Anda sekalian tahu dahulu barang siapa sembarangan membocorkan rahasia 

langit akan mendapat hukuman dari langit. Mengapa orang Xiulian harus tutup mulut 

tidak bicara? Pertama karena manusia terlalu bersikukuh dan terobsesi, kedua bagi 

mereka yang tidak Xiulian juga tidak diperkenankan mengetahui keadaan sebenarnya. 

Orang Xiulian mengerti prinsip langit, yang diutarakan semua adalah rahasia langit, jika 

sembarangan diutarakan kepada manusia biasa, itu adalah membocorkan rahasia 

langit, dia sendiri juga akan jatuh ke bawah. Lalu mengapa saya hari ini dapat berhasil 

melakukannya? Lagi pula ada begitu banyak orang telah Xiulian meningkat ke atas, 

akan berhasil kultivasi mencapai kesempurnaan? Justru dikarenakan saya mampu 
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bertanggung jawab terhadap semua ini, lagi pula saya di saat melakukan pekerjaan ini, 

yang pertama dipikirkan adalah bertanggung jawab terhadap manusia, terhadap 

masyarakat manusia, terhadap makhluk hidup dari berbagai lingkup, terhadap alam 

semesta, dengan berpijak atas titik tolak ini barulah saya dapat mengerjakannya 

dengan baik. Fa telah merangkum kandungan makna dari tingkat-tingkat yang berbeda, 

orang yang Xiulian datang dari tingkat yang lebih tinggi, maka dewasa ini ada pengikut 

Dafa sudah Xiulian mencapai tingkat yang sangat tinggi, mereka adalah dibimbing 

dengan Fa ini. 

Fa ini tingginya sampai taraf apa? Dahulu orang yang mengajarkan Fa di tengah 

manusia biasa tidak diperbolehkan mengutarakan Fa yang melampaui tingkat Buddha, 

tujuannya ialah agar manusia tidak tahu pada tingkat yang lebih tinggi apakah masih 

ada Buddha, apakah masih ada Dewa. Karena di sini terdapat satu sebab: manusia 

selalu menggunakan pemahaman manusia untuk membayangkan Buddha dan Dewa, 

ini adalah tidak hormat terhadap Buddha dan Dewa; jadi apabila Buddha yang 

tingkatnya lebih tinggi diketahui oleh manusia, manusia dengan sembarangan 

mengucapkan nama Buddha berarti menghina Buddha, lagi pula manusia zaman 

sekarang bahkan tanpa sengaja sedang melecehkan Buddha. Manusia kuno di masa 

lampau benar-benar menghormati Dewa dan Buddha, manusia sekarang sekalipun 

percaya juga bukan dengan hati yang tulus. Ada banyak orang merasa dirinya sangat 

menghormati Buddha, nama Buddha menempel di mulutnya terus disebut-sebut, 

sesungguhnya dia sudah menghina Buddha. Dahulu seseorang ketika menyebut kata 

Buddha, dia akan timbul perasaan hormat, perasaan kagum, juga merasa sangat 

sakral. Manusia sekarang tidak demikian, bahkan dalam menu masakan juga ada 

nama "Buddha melompati tembok," sudah sangat sembarangan. 

Coba anda sekalian pikirkan, Buddha dibandingkan dengan manusia sakral tak 

terhingga, logika pemikiran manusia biasa, struktur pemikiran manusia biasa dan cara 

menyampaikan kata-kata, semua itu tidak ada dalam alam Buddha, oleh karena itu 

menyikapi Buddha dengan hati manusia, walau bagaimanapun berbuat sesungguhnya 

juga tidak hormat. Tetapi karena Buddha berbelas kasih pada manusia, tahu bahwa 

manusia berada dalam kesesatan, dan juga prinsipnya berbalikan, maka tidak 

memperhitungkan kesalahan manusia, demi menyelamatkan manusia, maka 

memperkenankan manusia mengetahui keberadaan Buddha. Lalu Buddha yang 

tingkatnya lebih tinggi, Dewa yang tingkatnya makin tinggi apabila diketahui oleh 

manusia, maka manusia mudah berbuat karma terhadapnya, mudah bersikap tidak 

hormat terhadapnya, justru karena alasan tersebut maka tidak memperkenankan 

manusia tahu, tidak memperkenankan manusia tahu Buddha yang tingkatnya lebih 

tinggi. Buddha Tathagata melihat manusia adalah manusia biasa, kecilnya tiada arti, 

bagaikan debu renik. Lalu Dewa yang sangat-sangat tinggi menolehkan kepala melihat 

Buddha Tathagata, terlihat juga seperti manusia biasa, karena Ia terlampau tinggi. Lalu 

bagaimana Ia memandang manusia? Tidak terhitung sebagai apa-apa. Coba anda 

sekalian pikirkan, manusia selalu merasa dirinya hidup sangat nikmat di tengah 

masyarakat manusia biasa, menganggap manusia sebagai kehidupan yang paling luar 

biasa dalam alam semesta, sesungguhnya lingkungan masyarakat manusia biasa 
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adalah tingkatan yang paling rendah dari alam semesta ini, boleh dikatakan adalah 

tempat yang paling kotor di antara kehidupan alam semesta. Menurut pandangan 

Dewa yang sangat tinggi, lingkup manusia ini adalah tempat sampah alam semesta, 

tempat pembuangan tinja dari kehidupan tingkat tinggi. Bila demikian dari tempat tinja 

yang kotor berkumandang suara yang menyebut nama Buddha, itu sendiri sudah 

berarti tidak hormat, maka manusia seyogianya tidak diperkenankan mengetahui Dewa 

yang lebih tinggi. 

Perkataan yang tadi saya ucapkan mungkin anda sekalian tidak begitu menaruh 

perhatian, saya katakan bahwa Fa yang saya ajarkan ini bukanlah sembarang orang 

bisa datang mendengarnya sebagai pengetahuan, anda bisa datang kemungkinan 

anda memang punya takdir pertemuan, bila tidak percaya anda camkanlah perkataan 

saya ini. Tentu saja tak peduli anda punya takdir pertemuan yang berapa besar, 

sebagaimana anda telah mendapatkan, saya kira anda harus menyayanginya. Tentu 

saja kalian yang hadir di sini semua bisa menyayangi. Jauh-jauh datang kemari, 

bahkan ada yang dari luar negeri, dari Hongkong, dari Eropa, tujuannya adalah untuk 

Xiulian, pertama ingin bertemu Shifu, kedua ingin mendengar Fa. Ini dikarenakan anda 

ingin mengarah pada kebaikan, ingin Xiulian. Banyak orang memandang hal-hal yang 

Shifu katakan sebagai kebenaran, sesungguhnya kebenaran dari manusia juga tidak 

dapat menilai Dafa, Ia adalah hakiki dari alam semesta. Oleh sebab itu saya pikir, 

setiap orang yang hadir di sini, haruslah menyayangi takdir pertemuan ini, 

sebagaimana telah mendapatkan Fa ini maka anda teruslah berkultivasi, jangan 

melewatkan kesempatan ini. 

Cara pengajaran Fa ini secara umum tidak sama dengan penyelamatan manusia 

pada setiap kali dalam sejarah, mengapa? Anda sekalian telah melihat perbedaannya, 

karena Fa Buddha jenis apa pun ketika diajarkan selalu menghendaki manusia 

berkultivasi dengan meninggalkan kehidupan duniawi, saya di sini tidak membicarakan 

hal ini, mengapa tidak membicarakan hal ini? Karena agama Buddha membabarkan 

ajaran Buddha dalam lingkup agama Buddha, agama Tao membabarkan ajaran Tao 

dalam lingkup agama Tao, sedangkan agama Barat juga tidak keluar dari doktrin 

ajarannya, saya kali ini sepenuhnya melompat ke luar dari lingkup agama untuk 

membicarakan Dafa fundamental alam semesta. 

Dahulu ada orang mengatakan, manusia ingin Xiulian harus melepaskan segala 

kepentingan materi di tengah manusia biasa, masuk ke dalam hutan pegunungan, atau 

ke dalam biara, sama sekali terputus dengan masyarakat dunia dan kebiasaan duniawi, 

dengan demikian baru dapat mencapai Xiulian yang tenang, tujuannya ialah 

mengintensifkan pelepasan keterikatan hati manusia dari kepentingan materi. Saya 

tidak membimbing kalian menempuh jalan yang demikian. Mengapa? Karena saya 

telah melihat satu keadaan, bahwa manusia jika ingin secepatnya mencapai 

kesempurnaan, bersamaan juga agar memungkinkan banyak orang di dunia mengikuti 

Xiulian, hanya dengan cara berkultivasi di tengah masyarakat manusia biasa baru akan 

berhasil. Sesungguhnya dalam lingkungan yang rumit barulah dapat benar-benar 

mengultivasi orang itu sendiri, dan juga jangka waktu Xiulian akan jauh lebih singkat 

dibandingkan dengan menghindari lingkungan yang rumit ini. Masih terdapat sebuah 
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masalah yang krusial yaitu banyak metode Xiulian tidak mengultivasi diri sendiri, yang 

dikultivasikan adalah Fu Yuanshen,1 dahulu ini adalah satu rahasia langit yang besar, 

anda sekalian baca buku mungkin telah mengetahuinya. Saya hari ini justru 

menginginkan anda sendiri mengultivasi diri sendiri, yaitu ingin memberikan Fa ini 

kepada anda yang sesungguhnya, maka saya telah memilih lingkungan manusia biasa 

yang rumit ini untuk kalian menjalani Xiulian. Kultivasi cara demikian juga ada 

manfaatnya bagi umat manusia, di tengah Xiulian selain tidak memengaruhi 

masyarakat manusia biasa, juga akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat 

manusia. Praktisi Xiulian juga merupakan satu anggota di tengah masyarakat, ada 

pekerjaan dan kehidupan yang normal, orang bersangkutan juga dapat belajar Fa dan 

Xiulian, terus hingga mencapai kesempurnaan. 

Saya telah memilih sebuah jalan Xiulian yang demikian untuk kalian, maka ia 

sama sekali berbeda dengan Xiulian dari aliran lainnya, karena kalian sepenuhnya 

telah melompat ke luar dari lingkup agama, dari itu saya sering mengatakan bahwa kita 

bukan agama, saya seyogianya ingin mengajarkan Fa ini kepada manusia, agar 

manusia memperoleh Fa, mereka yang dapat berkultivasi hingga akhir akan dapat 

mencapai kesempurnaan. Jika ada orang yang pada masa kehidupan ini tidak dapat 

Xiulian, maka ketika dia tahu prinsip permukaan dari Fa ini, dia niscaya akan menjadi 

seorang manusia yang baik, dengan demikian bagi masyarakat juga ada manfaatnya, 

dapat membuat hati manusia mengarah pada kebaikan. 

Sekarang masalah sosial muncul tak ada habisnya. Anda sekalian tahu, sekalipun 

lebih banyak lagi peraturan yang dibuat, masih saja ada orang yang melakukan 

kejahatan. Sekali timbul masalah lalu ditetapkan peraturan baru, timbul lagi kejahatan 

ditetapkan lagi peraturan. Manusia telah membatasi diri sendiri terlalu banyak, lagi pula 

sekarang manusia sedang dengan terpaksa menanggung segala sesuatu yang 

diciptakan untuk dirinya sendiri, makin menutup diri sendiri dengan ketat, makin 

melangkah ke sisi ekstrem dari aspek ini, bersamaan juga makin membuat manusia 

tidak dapat mengenali kebenaran alam semesta. Sesungguhnya penyebab yang 

membuat masyarakat tidak aman bukan pada banyak atau sedikitnya peraturan, segala 

faktor penyebab tidak aman dari tingkat bangsa sampai individu hanyalah satu kata -- 

akhlak. Yaitu Xinxing manusia sudah tidak benar, manusia zaman sekarang telah 

kehilangan norma-norma insani, maka barulah membuat masyarakat jadi begitu kacau. 

Jika orang-orang semuanya berada pada suatu taraf kondisi pikiran yang sangat tinggi, 

semuanya memiliki Xinxing yang tinggi, coba anda sekalian pikirkan, bagaimana 

keadaan masyarakat ini? Bagaimana keadaan segenap masyarakat umat manusia? 

Orang-orang semua tahu melakukan kejahatan adalah tidak baik, tidak baik terhadap 

diri sendiri juga orang lain, semuanya tidak melakukan kejahatan, saya pikir bahkan 

polisi sudah tidak diperlukan lagi, bukankah demikian? Orang-orang semuanya 

melindungi standar moralitas manusia atas kesadaran sendiri. 

Tentu saja urusan manusia ini bukanlah hal utama yang ingin saya kerjakan, saya 

mengajarkan Fa ini adalah supaya anda sekalian dapat memperoleh Fa dan Xiulian 

                                                             
1
 Fu Yuanshen -- Jiwa prima sekunder. 
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mencapai kesempurnaan, tetapi Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa, ia pasti 

akan memerankan fungsi yang demikian, ini adalah manfaat yang dibawakan secara 

sambilan kepada manusia atas pengajaran Fa ini di masyarakat. Bagi orang Xiulian, 

dapat membuat mereka benar-benar memperoleh Fa. Dalam lingkungan yang rumit, di 

tengah kepentingan realitas, anda dapat mencuat terlepas darinya, anda niscaya luar 

biasa, anda sudah seharusnya mencapai kesempurnaan. Jadi dalam hal ini apakah 

ada suatu syarat? Apakah seseorang setelah berkultivasi dengan Fa ini lalu sudah 

tidak menginginkan lagi benda apa pun yang bersifat materi? Bukan demikian. Karena 

di saat mengajarkan Fa ini saya sudah mempertimbangkan bahwa Fa ini akan tersebar 

dengan sangat luas, dalam sejarah sudah dikukuhkan bagaimana mengajarkan Fa ini 

sekarang. Munculnya Qigong memang adalah sedang memuluskan jalan bagi saya 

sekarang untuk mengajarkan Fa. Di daratan Tiongkok ada orang menyebut situasi 

Qigong di saat itu sebagai gerakan penciptaan Dewa. Jika pada awalnya tidak ada 

sebuah lingkungan yang demikian, hari ini saya tentu tidak mudah mengajarkan Fa, 

sesungguhnya Qigong adalah sedang memuluskan jalan bagi saya untuk mengajarkan 

Fa. Tentu saja sekarang ada sejumlah master Qigong palsu tampil ke masyarakat 

mengacaukan situasi, jika muncul secara alami itu juga adalah sesuatu yang normal, 

umat manusia memang adalah demikian. Fa ortodoks sedang diajarkan, pasti akan 

mengusik unsur-unsur yang tidak lurus, ada yang lurus juga akan ada yang sesat, lihat 

seseorang masuk ke pintu yang mana. Di tengah Xiulian ada gangguan dari unsur-

unsur buruk, dengan demikian manusia juga dapat meningkat di tengah Xiulian. 

Seandainya tidak ada hal-hal buruk yang mengganggu anda, saya pikir anda niscaya 

tidak dapat Xiulian. Xiulian pribadi memang bisa terjadi demikian, bisa mengusik 

banyak faktor. 

Ada orang merasa dia hidup di dunia seharusnya enak-enak. Manusia biasa 

berpikir demikian tidak ada salahnya, sebagai manusia dia tentu ingin hidupnya lebih 

nyaman sedikit, lebih senang sedikit, lebih sedikit mengalami penderitaan. Tetapi 

sebagai orang Xiulian saya beri tahu anda, mengalami sedikit penderitaan bukanlah hal 

yang buruk, karena prinsip alam semesta di tempat manusia ini adalah berbalikan, 

prinsip di ruang manusia ini adalah berbalikan. Coba anda semua pikirkan, ketika 

orang-orang dalam masyarakat manusia semuanya ingin hidup nyaman, maka akan 

saling bertempur untuk mendapatkan kepentingan pribadi, makhluk hidup lainnya juga 

akan tertimpa bencana. Lalu manusia dalam hidupnya niscaya sedang berbuat karma, 

maka akan mencelakakan orang lain dan makhluk hidup lainnya. Jadi anda hanya 

berbuat karma tanpa membayar karma, anda tidak menanggung penderitaan untuk 

menghapus karma, coba anda pikirkan karma tersebut makin menumpuk makin besar, 

makin menumpuk makin besar, sampai akhirnya ia akan menjadi masalah apa? Ketika 

seseorang dari dalam hingga luar seluruhnya telah dipenuhi oleh karma berwarna 

hitam, jiwa ini segera akan dimusnahkan, jiwa orang tersebut benar-benar telah 

dimusnahkan, bahkan selamanya tidak eksis lagi; Sebaliknya, biar manusia 

menanggung sedikit penderitaan, mengalami sedikit kesusahan, di tengah penderitaan 

manusia menghapus sejumlah karma, kelak dia akan hidup sangat bahagia, ini adalah 

hukum dari prinsip lurus alam semesta dan lingkaran kehidupan. Dahulu orang lanjut 

usia sering mengatakan, di masa kecil akan menderita sedikit penyakit, di masa muda 



8 

 

akan mengalami sejumlah kesusahan, di kemudian hari akan hidup lebih baik. 

Umumnya adalah demikian, ini adalah hukum penghapusan karma manusia, karena 

bila anda tidak menghapus karma maka anda tidak ada kebahagiaan. Dengan karma 

anda yang terlampau banyak dari mana datangnya kebahagiaan? Sedangkan karma 

itu sendiri adalah sebab pokok yang dapat membuat anda tidak nyaman, banyak 

mengalami penderitaan, membuat anda banyak menderita kerugian. Ini adalah 

berbicara tentang manusia. 

Sedangkan sebagai orang Xiulian, coba anda semua pikirkan, bila anda tidak 

menghapus karma, anda tidak mengalami sejumlah penderitaan, anda hanya ingin 

berenak-enak, lalu bagaimana anda Xiulian? Anda duduk di sini berpikir: saya hari ini 

ingin keluar dari Triloka, besok ingin berhasil Xiulian menjadi Buddha, namun itu 

bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan pemikiran manusia. Haruslah 

menempa diri di tengah Xiulian yang sesungguhnya, di dalam masyarakat nyata, 

singkirkan hati anda yang terikat di tengah manusia biasa, lepaskan keterikatan hati 

yang tak dapat dilepas oleh manusia. Tentu saja ada sebagian orang yang tingkat 

pendidikannya lebih tinggi, atau orang yang berusia lanjut, mereka dapat 

melakukannya sedikit lebih baik, ketika terjadi perselisihan dengan orang-orang pada 

umumnya, atau mengalami suatu kesulitan, mereka dapat dengan kepala dingin 

mewujudkan perilaku yang tidak bersaing dan bertengkar seperti orang lain. Ini adalah 

dimengerti melalui pengalaman masyarakat dalam jangka panjang, tetapi di antaranya 

terdapat rasa takut dan terpaksa dari manusia. Orang Xiulian dengan seketika harus 

dapat melihat masalah ini secara mendasar. 

Orang Xiulian di saat mengalami konflik harus menanggungnya, dan juga diri 

sendiri harus dapat menahan diri, dengan demikian anda baru dapat benar-benar 

meningkat naik. Ketika orang lain berbuat sewenang-wenang terhadap anda, dia akan 

memberikan De 2  pada anda; bersamaan orang lain berbuat sewenang-wenang 

terhadap anda, anda memang benar sedang mengalami penderitaan, karma pada 

tubuh anda sendiri juga sedang terhapus, sekaligus juga sedang menghasilkan De; 

anda adalah seorang praktisi Xiulian, De akan bertransformasi menjadi Gong,3 dengan 

demikian bukankah Gong anda telah tumbuh meningkat? Bersamaan anda menahan 

diri, anda dapat memahami dengan benar, tanpa marah tanpa benci, bukankah anda 

juga sedang meningkatkan Xinxing anda sendiri? Prinsip ini haruslah dilihat secara 

berbalikan. 

Saya sering mengatakan, ketika orang lain berbuat sewenang-wenang terhadap 

anda, menciptakan kerunyaman bagi anda, atau ketika anda mengalami suatu 

penderitaan, anda jangan menyimpan kebencian terhadap orang lain, karena anda 

sedang Xiulian. Apabila dia tidak menciptakan kerunyaman bagi anda, tidak 

menciptakan kesempatan bagi anda untuk meningkat, bagaimana anda meningkat 

dalam Xiulian? Dari itu anda bukan saja tidak boleh membenci dia, dalam hati anda 

masih harus berterima kasih kepadanya. Ada orang lalu berpikir: bukankah ini berupa 

                                                             
2 De – Sejenis substansi putih yang dihasilkan dari perbuatan baik, menanggung penderitaan dan sebagainya. 
3 Gong -- Hasil dari latihan kultivasi, berupa energi dan kemampuan supernormal lainnya. 
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sikap orang yang terlalu pengecut? Tidak demikian. Tanpa lingkungan seperti ini anda 

betul-betul tidak dapat menghapus karma, karena yang anda dambakan bukanlah 

kenyamanan, Xiulian kalian juga tak terpisahkan dengan lingkungan Xiulian 

masyarakat manusia biasa. 

Saya tadi sudah mengatakan, saya pada awalnya sudah tahu bahwa di saat saya 

mengajarkan Fa ini akan ada guncangan yang berapa besar di masyarakat, akan ada 

berapa banyak orang yang mempelajari. Dewasa ini di Tiongkok, orang yang Xiulian Fa 

ini, yang setiap hari juga Xiulian berjumlah 10 juta lebih; yang tahu akan Fa ini, yang 

kultivasinya setengah-setengah juga diperhitungkan, jumlahnya ada ratusan juta orang; 

lagi pula saya juga tahu tidak lama lagi akan menimbulkan guncangan yang sangat 

besar di dunia. Sekarang Fa ini masih belum dipahami oleh kalangan iptek, kelak ilmu 

pengetahuan di masyarakat manusia juga akan mengalami perubahan yang sangat 

besar dikarenakan hal ini, saya benar-benar telah membocorkan banyak rahasia langit 

kepada umat manusia. Umat manusia sepenuhnya diblokir, kecerdasan manusia juga 

dikekang, walaupun anda memiliki betapa banyak pengetahuan di tengah masyarakat 

manusia biasa, betapa tinggi titel anda, anda juga adalah seorang manusia biasa. Ilmu 

pengetahuan empiris sekarang malah menggiring manusia menuju sebuah jalan yang 

memblokir manusia, sehingga tidak dapat benar-benar mengenali wajah asli alam 

semesta. 

Tadi saya utamanya mengatakan bahwa manusia di saat Xiulian menanggung 

sedikit kesulitan, mengalami sedikit penderitaan, itu adalah hal yang baik. Ada orang 

mengatakan saya Xiulian Falun Dafa seharusnya dijalani dengan enak-enakan, 

seharusnya tiada cobaan penderitaan lalu tumbuh Gong, tidak seharusnya ada begitu 

banyak kerunyaman yang mengganggu saya. Orang Xiulian jika tidak membayar karma, 

tidak meningkatkan taraf kondisi, maka selamanya juga tidak akan tumbuh Gong. Ada 

yang mengatakan anggota keluarga saya tidak mengizinkan saya berlatih Gong, tidak 

memberikan saya kondisi, tidak memberikan saya waktu, bahkan ribut ingin cerai. 

Sebenarnya belum tentu sungguhan, mungkin sedang menguji seberapa besar 

proporsi Xiulian anda, namun perwujudannya memang benar sangat sengit. Xiulian 

adalah serius, setiap cobaan dan kesulitan mutlak tidak seperti senda gurau, orang 

Xiulian di saat muncul suatu kerunyaman pasti ada sebabnya. Sesungguhnya ketika 

seseorang menciptakan kerunyaman bagi anda, itu juga adalah sedang membantu 

anda meningkatkan diri, bersamaan meningkatkan taraf kondisi pikiran anda juga 

sedang menghapus karma di tengah penderitaan, jadi bersamaan itu masih menguji 

anda apakah teguh terhadap Fa ini. Jika anda tidak teguh terhadap Fa, maka sama 

sekali tidak ada yang perlu dibicarakan. 

Dalam ceramah Fa saya selalu melihat di mana ada sesuatu hal yang 

membingungkan para praktisi, saya baru membicarakan hal tersebut, jadi belum tentu 

sangat sistematis, anda sekalian juga jangan menganggap apa yang saya bicarakan 

hari ini sebagai petunjuk sistematis untuk Xiulian di kemudian hari, yang membimbing 

kalian Xiulian secara sistematis hanyalah "Zhuan Falun". Apa pun yang selanjutnya 

saya katakan, saya utarakan semua juga diutarakan berkisar "Zhuan Falun", 

sedangkan yang membimbing anda sekalian Xiulian hanyalah buku "Zhuan Falun" ini, 
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yang paling sistematis. Yang hadir di sini ada banyak orang yang pendidikan dan 

pengetahuannya lebih tinggi, tak peduli anda datang dari Taiwan maupun dari daratan 

Tiongkok, atau orang Tionghoa yang datang dari negara lainnya, selain perantau 

Tionghoa yang sudah lama tinggal di perantauan, semuanya juga termasuk orang yang 

tingkat pendidikannya lebih tinggi, boleh dikatakan adalah para elite di antara orang 

Tionghoa. Saya sering mengatakan bahwa diajarkannya Fa ini secara umum berbeda 

sangat besar dengan Qigong lainnya, orang yang berlatih Qigong lain acap kali adalah 

orang berusia lanjut, setelah pensiun tidak ada urusan yang ditangani, kebanyakan 

ingin berlatih menyehatkan tubuh, lagi pula semua itu adalah berlatih Qi. Namun orang 

yang berlatih Falun Dafa tidak demikian, orang berusia lanjut termasuk sebagian, 

namun orang berusia muda menempati proporsi yang sangat besar, dan juga tingkat 

pendidikannya lebih tinggi. 

Saya di saat berceramah Fa dan mengajar Gong juga tidak sama dengan master 

Qigong lainnya. Master Qigong yang umum mengemukakan prinsip-prinsipnya secara 

sederhana, kemudian mengajar orang bagaimana berlatih gerakan, dan memberikan 

sejumlah informasi. Saya dari awal tidak melakukan begini. Sebagaimana saya ingin 

benar-benar mengajarkan Fa, membimbing kalian meningkat ke atas, maka saya 

pertama-tama harus berceramah Fa. Setiap kali mengadakan kelas belajar pada setiap 

sesi pelajaran, saya harus berceramah Fa selama satu jam, kemudian mengajarkan 

lagi kepada kalian teknik untuk mencapai kesempurnaan, yaitu gerakan latihan Gong, 

jadi berbeda dengan Qigong lainnya. Kandungan makna dari prinsip Fa juga sangat 

besar, orang yang bidang pendidikan dan pengetahuannya makin tinggi akan makin 

dapat memahami, makin merasa bagus. Orang yang pengetahuannya makin tinggi 

datang belajar, akan mudah memahami Fa secara rasional. Tentu saja yang tingkat 

pendidikannya agak rendah sedikit juga adalah datang berkat jodoh, mereka 

mempunyai pengenalan tertentu terhadap Dewa dan Buddha, khususnya dapat 

memahami dengan sangat jelas atas dasar prinsip Fa, dengan demikian 

peningkatannya jadi sangat cepat. 

Karena yang hadir di sini masih ada sebagian orang tidak begitu paham terhadap 

Falun Gong, saya bicarakan lagi secara sederhana dan garis besar tentang keadaan 

Falun Gong, seyogianya telah datang maka saya ingin bicarakan lebih banyak sedikit 

kepada anda sekalian. Fa yang saya ajarkan ini dalam sejarah sudah sangat lampau 

sekali, perkataan ini sekali dibicarakan jadi panjang. Masyarakat manusia sekarang ini 

adalah masyarakat yang dikembangkan kembali oleh manusia yang tersisa setelah 

mengalami berkali-kali peradaban. Apa artinya? Ambil lempengan daratan Amerika 

sebagai contoh, yaitu daratan benua Amerika, ia telah banyak kali tenggelam ke dasar 

laut, banyak kali muncul ke atas. Peradaban di atas daratan ini juga sudah banyak kali, 

sedangkan setiap kali peradaban bagi manusia juga adalah kurun waktu yang amat 

panjang. Tentu saja dibicarakan secara relatif juga ada yang waktunya agak pendek, 

penyebabnya ialah moralitas manusia terlalu cepat menjadi bobrok. Melihat sejarah 

dengan berpijak pada sudut pandang yang melampaui manusia biasa, tentu tidak dapat 

disamakan menjadi satu konsepsi dengan manusia biasa melihat sejarah. Manusia 

biasa melihat sejarah manusia hanya dari peradaban umat manusia yang ada 
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sekarang ini, pemahaman orang Xiulian dan pemahaman yang melampaui manusia 

biasa jauh berada di luar peradaban manusia periode ini, dari itu saya melihat sejarah 

memang terlihat dengan sangat jauh. 

Sejarah Falun Dafa ini juga sangat jauh lampau, sudah sangat jauh lampau, bila 

ingin ditelusuri, sulit diungkapkan secara jelas dengan menggunakan konsep waktu 

manusia sekarang. Tetapi saya beri tahu anda sekalian, prinsip hukum Falun Dafa luar 

biasa besar, tingkatnya tinggi tak terukur; pengikut yang Xiulian dalam metode Fa saya 

ini setelah mencapai kesempurnaan dapat pergi ke dunia Falun, juga dapat pergi ke 

banyak dunia surga lainnya. Berbicara tentang dunia surga, saya beri tahu anda 

sekalian, dalam alam semesta terdapat dunia Dewa yang tak terhingga, surga yang 

terefleksi dalam lingkup galaksi kita ini jumlahnya sudah amat banyak. Manusia juga 

punya pemahaman tertentu terhadap Buddha, misalnya Buddha Amitabha memimpin 

Dunia Sukhawati, masih ada Dunia Berglasir, Dunia Lotus, Dunia Meihao, dan dunia 

Dewa yang dipimpin oleh para Dewa. Yesus dari agama Barat, serta Santa Maria, juga 

beberapa agama ortodoks lainnya, mereka juga punya surga mereka. Tentu saja ada 

sebagian surga jauh melampaui lingkup alam semesta yang dikenal oleh manusia, 

melampaui lingkup alam semesta kecil ini, maka begitu saya membicarakan hal-hal 

Xiulian, biarpun dari aspek waktu maupun ruang, semuanya juga adalah luar biasa 

besar. 

Jadi pada suatu zaman yang sangat jauh lampau, di masa prasejarah yang 

sangat jauh lampau, sebelum peradaban manusia periode kali ini, saya pernah 

mengajarkan Fa dan menyelamatkan manusia secara luas di tengah masyarakat dunia. 

Ketika itu sama seperti agama Buddha sekarang menyelamatkan manusia, kali ini saya 

melakukan hal yang lebih besar dengan Fa fundamental dari Dafa, maka berbicara 

tentang Fa kandungan maknanya sangat besar. Karena hal yang ingin dilakukan 

sangat besar, maka juga ada banyak Buddha, Tao dan Dewa sedang membantu saya 

mengerjakan hal ini. Karena Fa ini tidak hanya membicarakan prinsip dari satu aliran 

Buddha, yang dibicarakan adalah prinsip alam semesta. 

Segenap alam semesta juga adalah terbentuk oleh unsur materi "Zhen, Shan, 

Ren", pada taraf kondisi yang sangat tinggi adalah "Zhen, Shan, Ren". Di dalam Zhen, 

Shan, Ren dapat menghasilkan kebaikan, dapat menghasilkan keindahan, dapat 

menghasilkan belas kasih, juga dapat menghasilkan dua macam unsur positif dan 

negatif. Sedangkan Ren, ia dapat menghasilkan kemampuan menahan diri dan tidak 

mampu menahan diri, oleh sebab itu, Fa makin ke bawah prinsip hukumnya makin 

besar dan rumit, Yin-Yang, saling menghidupi saling membatasi, semua juga berasal 

dari "Zhen, Shan, Ren", pada setiap taraf tingkatan makin ke bawah sampai ke tingkat 

manusia ini rumitnya sudah bukan main. Manusia ada bajik ada jahat, ada baik ada 

buruk, juga sudah ada Qing,4 lagi pula prinsip manusia juga berbalikan, dalam prinsip 

manusia telah muncul "yang menang memerintah negara, dengan kekuatan militer 

menaklukkan dunia, yang kuat menjadi pahlawan." Setelah manusia memiliki 

kebudayaan semi dewa, muncullah perwujudan budaya yang lebih rumit, termasuk apa 

                                                             
4
 Qing -- Perasaan; sentimen. 
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yang disebut kebajikan, keadilan, kesopanan, kebijakan, keyakinan dan sebagainya 

dalam masyarakat manusia. Karena manusia tidak ada prinsip hukum yang lurus, 

manusia juga tidak tahu hukum sejati alam semesta itu apa, tidak dapat membedakan 

dengan jelas baik dan buruk serta benar dan salah yang sesungguhnya. Manusia 

semua juga terbentuk oleh sifat kebuddhaan dan sifat keiblisan secara bersamaan, 

manusia di saat perasaannya tidak stabil, di saat membangkitkan niat jahat atau 

dilanda emosi, itu adalah digerakkan oleh satu sisi dari sifat keiblisan; manusia dalam 

keadaan sangat rasional, di saat melakukan pekerjaan dengan kondisi hati yang sangat 

damai, itu adalah digerakkan oleh satu sisi dari sifat kebuddhaan. 

Falun Dafa mengandung prinsip dan manifestasi kehidupan materi dari segala 

tingkatan alam semesta, meliputi segala-galanya, tak ada yang tertinggal, semuanya 

berada dalam Fa ini. Dafa telah melampaui lingkup aliran Buddha, Ia memiliki segala 

prinsip dari Buddha, Tao dan Dewa, juga memiliki prinsip yang melampaui mereka, 

semua itu berada di dalamnya. Alam semesta terbentuk karenanya, Ia membakukan 

segala sesuatu dari alam semesta, Ia telah menciptakan makhluk hidup pada setiap 

tingkatan. Di dalam penyebaran Dafa secara luas, banyak Buddha, Tao dan Dewa dari 

tingkat berbeda juga sedang membantu saya mengerjakan hal ini. Dewasa ini dalam 

rangka makhluk hidup memperoleh Fa, yang paling sulit memperoleh Fa adalah orang-

orang dalam agama, karena di dalam hati mereka ada Dewa yang mereka percayai, 

ada Buddha mereka, ada Tao mereka, mereka tidak percaya masih ada Dewa lainnya, 

Buddha lainnya, serta Dewa yang lebih tinggi, oleh sebab itu orang-orang tersebut tidak 

mendengar dan membaca Dafa, ini adalah faktor yang merintangi mereka tidak dapat 

memperoleh Fa. Di sini bukan mengatakan mereka itu tidak baik, justru karena yang 

mereka percayai adalah Dewa sejati, Dewa lurus di masa lampau, ini pula yang 

membuat mereka sulit memperoleh Fa, menjadi rintangan. Mereka tidak tahu bahwa 

agama sudah sampai pada saat yang tidak dapat menyelamatkan manusia, para Dewa 

juga sedang mendapatkan Fa ini. 

Anda sekalian tahu Sakyamuni mengatakan: "Pada masa akhir Dharma Fa saya 

sudah tidak dapat menyelamatkan manusia." Perkataan ini seolah-olah tidak ada orang 

yang menghiraukan, sesungguhnya sekarang masa akhir Dharma sudah lewat sangat 

lama, sama sekali sudah tidak ada Fa lagi. Fa yang dibabarkan oleh Dewa atau 

Buddha dahulu dalam agama, manusia zaman sekarang juga sudah tidak dapat benar-

benar memahami makna hakikinya, para rohaniawan juga sudah tidak dapat 

memahami makna sejati dari kitab suci, lagi pula banyak buku yang ditulis oleh biksu 

sepanjang sejarah juga dianggap sebagai kitab suci untuk dibaca oleh para umat. Fa 

sudah kacau, orang-orang di dunia sudah tidak tahu bagaimana untuk berkultivasi. 

Saya juga pernah bertanya pada orang Kristiani, mengapa Yesus mengatakan ketika 

orang lain memukul pipi kiri anda, anda berikan pula pipi kanan untuk dia pukul, 

mereka tidak dapat menjelaskan. Yaitu sekarang sulit sekali bagi manusia untuk 

memahami kandungan makna yang sesungguhnya dari perkataan Dewa, semuanya 

berpijak pada konsep pemikiran manusia modern untuk memahami Dewa dan 

perkataan Dewa, memahami perkataan Sang Maha Sadar di masa lampau, sama 

sekali sudah tidak dapat memahami Fa. Sebenarnya kandungan makna dari perkataan 
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Yesus amat sederhana: ketika orang lain memukul anda, dia akan memberikan De 

pada anda, anda di saat menderita, karma diri sendiri akan terhapus. Ketika anda 

mampu dengan hati lega memberikan pipi sisi lainnya untuk dipukul orang lain, taraf 

kondisi anda sudah sangat tinggi. Menganut agama sesungguhnya adalah Xiulian, 

sebenarnya memang adalah kultivasi tergantung diri sendiri, evolusi Gong tergantung 

Shifu. Asalkan anda melakukan dengan baik pada satu sisi manusia, maka Yesus, 

Dewa, Buddha akan membantu anda mengevolusi Gong, semuanya juga adalah 

demikian membantu kehidupan yang mereka selamatkan. Berhubung ketika itu ada 

keterbatasan dalam hal kebudayaan, huruf bahasa dan sebagainya, maka Yesus 

hanya mengutarakan prinsip di permukaan dan tidak mengutarakan hakikinya. 

Saya hari ini di dalam pengajaran Fa telah mengutarakan prinsip hukum alam 

semesta secara menyeluruh, walaupun demikian, manusia di masa akhir Dharma tetap 

sulit untuk mendapatkan Fa. Kali ini saya mulai mengajarkan Fa dengan memilih 

kesempatan di mana semua makhluk hidup mudah untuk mendapatkan Fa, memilih 

saat semua agama telah sampai pada masa akhirnya, manusia sampai keadaan paling 

buruk. Orang-orang di dunia saat ini dalam hatinya sudah tidak ada norma-norma 

insani, juga tak seberapa orang yang benar-benar percaya pada Tuhan, saya memilih 

pada waktu yang begini mengajarkan Fa secara terbuka. Saya tadi telah mengatakan 

di tengah pengajaran Fa saya bertanggung jawab terhadap manusia, bertanggung 

jawab terhadap masyarakat, sesungguhnya juga bertanggung jawab terhadap Dewa, 

tidak mencampuri agama apa pun, karena agama sekarang Dewa mereka juga sudah 

tidak mengakui. Karena masyarakat setibanya saat ini hati manusia juga sudah tidak 

baik, namun saya tahu ada banyak orang mereka masih memiliki sifat kebuddhaan dan 

dasar yang baik, hanya saja sedang merosot ke bawah mengikuti arus besar 

kebobrokan manusia, oleh sebab itu manusia saat sekarang masih dapat diselamatkan, 

lagi pula dengan Fa yang besar, kemampuan penyelamatan manusia juga besar. 

Fa ini bukan secara meriah diajarkan satu atau dua hari di masyarakat manusia, 

bersamaan menyelamatkan manusia juga sedang mengukuhkan masa mendatang. 

Dikarenakan besarnya Fa ini, makna yang terkandung di dalamnya tentu besar, di 

tengah proses Xiulian seseorang, benda yang dihasilkan dalam latihan Gong juga luar 

biasa melimpah. Anda sekalian tahu kemampuan Gong ada banyak sekali, pada setiap 

tingkat juga ada lebih dari sepuluh ribu macam, karena Dafa tidak hanya dari satu 

aliran Buddha saja, Ia telah menghimpun segala kemampuan, Ia adalah Fa alam 

semesta. Jadi benda yang demikian besar, coba kalian pikirkan, ketika Xiulian hingga 

terakhir mencapai kesempurnaan, ada seberapa banyak benda yang mesti dihasilkan 

seiring Xiulian tersebut? Ketika dapat Xiulian mencapai kesempurnaan, tingkatannya 

tinggi, kemampuannya besar, keampuhan Fa juga sangat besar. 

Tadi saya ada mengatakan sebuah istilah "saling menghidupi saling membatasi," 

apa yang dimaksud saling menghidupi saling membatasi? Saya mengutarakan sejenak 

prinsip ini kepada anda sekalian. Mengapa Dewa tidak membasmi secara tuntas orang-

orang jahat dalam masyarakat manusia, iblis-iblis di langit dan hantu di tingkat bawah? 

Tidak diperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan? Biarpun kehidupan pada tingkat 

mana pun, jika tidak ada kehidupan dari sisi negatif yang berperan, meraih 
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keberhasilan tanpa melalui suatu upaya keras, tanpa melalui kesulitan, kehidupan 

tingkat rendah tanpa melalui kesulitan dan perjuangan gigih sudah dapat memperoleh 

apa yang ingin diperoleh, maka kehidupan tidak tahu untuk menyayangi apa yang telah 

diperoleh, juga tidak ada perasaan tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu, lebih-

lebih tidak tahu apa yang dimaksud kemenangan dan kegagalan, tidak ada 

kegembiraan dari rasa puas, tidak tahu apa itu penderitaan, juga tidak akan tahu apa 

itu kebahagiaan. Justru karena pada tingkat tinggi alam semesta terdapat kehidupan 

positif dan negatif, ke bawah lagi ada baik dan jahat, makin ke bawah ada iblis juga ada 

Buddha, ada Dewa juga ada siluman, ada orang baik juga ada orang jahat, dengan 

demikian kehidupan alam semesta baru ada vitalitas, di tengah konflik baru merasa 

hidup ini penuh dengan cita rasa. 

Tadi berbicara tentang ruang, maka saya bicarakan lagi mengenai ruang alam 

semesta dan bentuk materi permukaan dari kehidupan. Pada taraf kondisi yang sangat-

sangat tinggi dalam alam semesta sudah tidak ada kehidupan yang berbentuk, 

sedangkan materi ekstrem mikroskopis yang tak berbentuk, yang tersebar memenuhi 

ruang-ruang, mereka juga adalah makhluk yang hidup, masih ada yang lebih 

mikroskopis darinya. Jadi makin menuju permukaan butiran partikel pada alam 

semesta makin besar, ilmu pengetahuan manusia sekarang sudah mengenal sejumlah 

partikel, misalnya molekul, atom, neutron, elektron, quark dan neutrino, namun untuk 

menjangkau partikel materi yang terakhir, yaitu sumber asal materi, masih selisih 

terlampau jauh. Segala materi pada ruang manusia ini terbentuk oleh partikel molekul, 

udara, meja di samping saya sekarang ini, taplak meja, besi, tanah, batu, air, segala 

macam benda apa pun juga terbentuk oleh partikel dari tingkat molekul ini. Saya sering 

mengatakan prinsip ini, bahwa otak manusia dikendalikan oleh Dewa, otak para 

ilmuwan juga dibatasi oleh Dewa. Manusia justru tak terpikirkan bagaimana mendobrak 

ruang dimensi ini, baik itu molekul maupun atom, mereka hanya mengutamakan 

penelitian pada bentuk satuan partikel, satu titik dari partikel, bentuk eksistensi 

beberapa partikel, mereka tak berdaya melihat bidang eksistensi dari partikel molekul 

dan atom secara keseluruhan. Tentu saja sekarang tidak ada metode iptek semacam 

ini. Di saat manusia benar-benar dapat melihat bidang tersebut, maka manusia telah 

menemukan ruang dimensi lain, begitu sederhana kiranya. Ruang-ruang dimensi 

tersebut sangat luas dan sangat indah, pengertian tentang ruang dan waktu, besar dan 

kecil darinya tidak dapat dipahami dengan berpijak pada konsep manusia biasa dan 

cara pemikiran manusia biasa ini, manusia harus melompat ke luar dari kondisi pikiran 

semacam ini untuk memahaminya. Banyak ruang dimensi yang terbentuk oleh partikel 

mikroskopis seyogianya lebih luas dibandingkan ruang dimensi kita ini. 

Partikel semuanya juga memiliki energi, maka dilihat secara demikian, dahulu 

alam semesta ini sama dengan terbentuk oleh energi, manusia telah mengenal bahwa 

atom memiliki radioaktivitas, inti atom juga memiliki radioaktivitas, neutron memiliki 

radioaktivitas, namun apakah kalian tahu? Quark dan neutrino, materi yang makin 

mikroskopis energinya makin besar, radioaktivitasnya makin kuat. Bagi manusia masih 

tidak dapat mengenali materi permukaan yang terbentuk oleh molekul juga memiliki 

radioaktivitas, hanya karena tubuh manusia juga terbentuk oleh molekul, segala 
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sesuatu dari dunia materi juga adalah terbentuk oleh molekul, jadi manusia tidak dapat 

merasakan energi dan radioaktivitas dari molekul. Metode penelitian ilmiah, alat-alat 

laboratorium, alat-alat deteksi, semua itu berupa benda permukaan yang terbentuk oleh 

molekul, instrumen manusia untuk mendeteksi energi semuanya juga terbentuk oleh 

molekul, jadi bagaimana dapat mendeteksi molekul itu memiliki energi? Maka manusia 

tidak dapat mendeteksi energi dari molekul. Dalam alam semesta molekul mutlak 

bukanlah partikel yang tingkatnya terakhir, sedangkan kehidupan di atas partikel yang 

satu tingkat lebih besar dari molekul, mereka juga sama seperti manusia melihat atom, 

bahwa molekul itu memiliki energi. Di tengah Xiulian ada praktisi Xiulian bukan saja 

tumbuh Gong mengarah ke tingkat tinggi, juga dapat tumbuh Gong mengarah ke 

tingkat rendah, berpijak pada tingkatan tersebut melihat manusia, makin merasakan 

sesuatu yang unik. Dapat juga dikatakan, tingkat molekul masih bukan berupa partikel 

yang paling permukaan dan paling besar. 

Kita tahu di dalam atom ada inti atom dan elektron. Bentuk elektron bergerak 

mengitari inti atom bukankah sama seperti bentuk planet bumi kita ini beserta beberapa 

planet besar berputar mengitari matahari? Anda jangan melihat dia itu kecil, partikel 

meskipun mikroskopis, namun bidang tingkatannya mungkin lebih besar, dengan kata 

lain volume keseluruhannya sangat besar. Seumpama melihat manusia, hanya dengan 

melihat satu partikel molekul dari manusia tentu tidak dapat melihat seseorang, bila 

dapat melihat satu tingkat partikel seutuhnya yang membentuk permukaan tubuh 

manusia barulah dapat melihat seseorang. Seandainya dapat menggunakan mikroskop 

yang berdaya kelipatan tinggi dengan sudut ekstra lebar untuk memperbesar atom 

hingga sebesar bumi ini, coba lihat di atasnya ada seberapa banyak makhluk hidup, 

tentu saja sekarang manusia tidak mampu melakukannya, setelah melihatnya anda 

akan menemukan bahwa itu adalah suatu pemandangan yang lain, bagi kehidupan 

bersangkutan itu juga merupakan dunia yang luas. 

Tadi telah saya katakan, molekul bukanlah partikel permukaan yang paling besar, 

lalu partikel yang tingkatnya paling besar itu apa? Partikel yang tingkatnya paling besar 

selamanya juga tidak akan diketahui oleh manusia, tetapi partikel yang satu tingkat 

lebih besar dari molekul dapat kalian lihat dengan mata, namun justru tidak berani 

memikirkannya. Planet di angkasa, planet-planet dalam alam semesta bukankah 

mereka adalah satu tingkat partikel? Karena pengertian anda dibatasi dalam ilmu 

pengetahuan yang ada sekarang, anda melihat planet tersebar di tengah badan langit, 

namun mereka ada keterkaitan internal. Pada tingkat makroskopis apabila tubuh 

manusia sangat besar jauh melampaui planet, ketika volume anda, tubuh anda, pikiran 

anda, bobot anda jauh melampaui dia, maka sama seperti manusia melihat molekul, 

anda palingkan kepala coba lihatlah, planet-planet tersebut bukankah kurang-lebih 

sama seperti struktur partikel mikroskopis? Manusia juga tidak memiliki kecerdasan 

dan daya imajinasi yang begitu besar, saya katakan Buddha barulah ilmuwan yang 

paling besar, ilmu pengetahuan manusia telah membuat manusia menutup diri sendiri. 

Ilmu pengetahuan empiris manusia telah menimbulkan banyak kekeliruan bagi manusia, 

membatasi manusia dalam lingkup ini. Bila anda telah melampauinya, dia akan 

mengatakan anda tidak ilmiah, menggunakan apa yang disebut ilmu pengetahuan ini 
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makin lama makin rapat menutup diri sendiri, makin tidak dapat mengenali wajah asli 

alam semesta. Ilmu pengetahuan empiris masa kini mengatakan bahwa perkembangan 

manusia berdasarkan evolusi, sesungguhnya teori evolusi sama sekali tidak eksis, 

manusia sama sekali bukan berkembang seiring evolusi. Manusia di dalam sejarah 

tiada hentinya telah banyak kali muncul peradaban, pada setiap masa peradaban 

terdapat muatan yang berbeda. Saya sekali berbicara seyogianya ingin agar anda 

sekalian lebih banyak mengetahui, karena tingkat pendidikan kalian lebih tinggi, daya 

pemahamannya kuat, (tepuk tangan) maka dalam aspek ini saya bicarakan lebih 

banyak. 

Terbentuknya alam semesta sama sekali bukan seperti yang dikatakan oleh para 

ilmuwan bahwa terbentuk oleh peledakan besar. Manusia sama sekali bukan 

berevolusi dari jenis kera. Dahulu ketika Darwin mengemukakan teori evolusi, teorinya 

penuh dengan cacad. Dia sendiri juga mengemukakannya dengan rasa takut, 

kelemahan paling besar padanya yaitu proses sejarah yang sangat panjang di 

pertengahan kera berevolusi menjadi manusia tidak ada. Benda yang nyata sampai 

sekarang juga tidak ada yang muncul, sampai hari ini juga tidak dapat ditemukan, 

namun manusia malah menerimanya, bahkan memercayainya seperti suatu kebenaran. 

Ilmu pengetahuan empiris masa kini adalah semacam wujud palsu, arah manusia salah, 

tidak dapat mengenali kebenaran alam semesta, tidak berani mengakui keberadaan 

ruang dimensi lain, namun berbagai fenomena yang tidak dapat dijelaskan dari ruang 

dimensi lain dapat terefleksi pada ruang manusia ini, manusia malah tidak berani 

menerimanya, tidak berani mengakuinya, menganggap itu tidak ilmiah. Jika 

menggunakan cara ilmu pengetahuan modern telah mengenali sesuatu yang tak dapat 

dikenali, bukankah semua itu adalah ilmiah? Karena ilmu pengetahuan telah memberi 

definisi bagi ilmu pengetahuan, maka manusia sudah tidak berani melampaui dia untuk 

mengenali sesuatu. 

Saya ketika membicarakan alam semesta telah menyinggung tentang pengertian 

alam semesta kecil. Alam semesta kecil ini bukan hanya manusia tidak berani 

memikirkan ia ada seberapa besar, tentu saja pikiran manusia juga selalu ingin 

menelaah alam semesta ada seberapa besar, alam semesta kecil yang saya katakan 

dalam ilmu pengetahuan modern masih belum ada pengertian semacam ini, ilmu 

pengetahuan beranggapan alam semesta ini hanya sebatas alam semesta yang dapat 

terlihat oleh mata, alam semesta yang saya kemukakan ini ada seberapa besar? Tidak 

dapat dilukiskan dengan menggunakan bilangan angka manusia dan bahasa manusia, 

tetapi saya dapat mengutarakan strukturnya secara garis besar, anda sekalian tahu 

dalam alam semesta kecil terdapat berapa banyak sistem bintang yang menyerupai 

galaksi? Mungkin di antara yang hadir di sini ada yang ahli di bidang ini pernah 

mempelajari melalui buku, namun yang saya kemukakan tidaklah sama. Sistem bintang 

yang menyerupai galaksi dalam alam semesta kecil sekarang ini ada lebih dari 2,7 

miliar, tidak sampai 3 miliar. Ini diutarakan dengan menggunakan cara mata manusia 

melihat benda, dan suatu bentuk struktur sistem bintang yang dapat dipahami oleh 

manusia, alam semesta masa mendatang masih berbeda dengan angka tersebut. 

Sakyamuni pernah mengucapkan satu perkataan, bahwa Buddha Tathagata 
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banyaknya seperti butiran pasir di sungai Gangga. Sakyamuni juga adalah Buddha 

Tathagata, dia mengatakan bahwa Buddha Tathagata seperti butiran pasir di sungai 

Gangga. Ini adalah dilihat dengan cara mata Buddha melihat benda, sesungguhnya 

bila melihat bintang-bintang dalam alam semesta kecil secara keseluruhan, banyaknya 

sama seperti pasir, densitasnya sama seperti molekul. Lingkup alam semesta kecil ini 

juga ada kulit batoknya, lalu apakah ia merupakan lingkup terbesar dari alam semesta 

ini? Tentu saja bukan, berpijak pada ruang mahaluas yang lebih besar melihat alam 

semesta kecil ini, juga hanyalah sebuah partikel dari ruang yang mahaluas. 

Jadi di luar alam semesta ini apa? Melalui sebuah proses ruang waktu yang amat 

panjang, dilihat dari kejauhan seolah ditemukan sebuah titik terang, ketika makin 

mendekat padanya, akan ditemukan titik terang tersebut makin lama makin besar dan 

makin besar, saat itu akan ditemukan bahwa ia juga adalah sebuah alam semesta, 

besarnya kurang lebih sama dengan alam semesta kita ini. Lalu alam semesta seperti 

ini ada seberapa banyak? Masih diutarakan dengan menggunakan cara manusia 

melihat benda, kira-kira ada 3.000 alam semesta seperti ini, semua ini juga 

menggunakan pemahaman manusia dan konsep bilangan manusia dalam memahami 

suatu unsur materi. Struktur alam semesta adalah ekstrem rumit. Di luar ini terdapat 

pula selapis kulit batok, dengan demikian telah membentuk alam semesta tingkat 

kedua. Kemudian di luar alam semesta tingkat kedua pada lingkup yang lebih besar 

terdapat pula 3.000 alam semesta yang sebesar ini, membentuk lagi alam semesta 

tingkat ketiga. Ini bukanlah perihal berapa tingkat ruang. Sembilan tingkat langit yang 

disebut dalam agama di masyarakat manusia biasa, saya mencocokkannya dengan 

bidang yang terbentuk oleh satu tingkat partikel, sembilan tingkat langit ini tepat adalah 

lingkup sembilan planet besar yang bercocokan dengan ruang yang terbentuk oleh 

salah satu tingkat partikel dalam Triloka. Tata surya kita terletak di ujung selatan 

gunung Sumeru. 5  Saya sering mengatakan bahwa kehidupan dan alam semesta 

selamanya merupakan misteri bagi umat manusia, manusia selamanya juga tidak 

dapat mengenal wajah asli alam semesta, juga tidak mungkin menyelidiki hingga tuntas 

keberadaan sebab musabab paling asal yang membentuk kehidupan, karena manusia 

selamanya juga tidak dapat mengembangkan iptek hingga begitu mikroskopis. Ada 

yang berpikir, jika terus berlanjut demikian iptek manusia bukankah makin lama makin 

canggih? Sesungguhnya tidak demikian, iptek manusia walaupun dikendalikan secara 

langsung oleh makhluk luar planet, namun iptek manusia beserta makhluk luar planet 

tersebut secara dini bersamaan juga telah diatur rapi oleh Dewa, iptek semata-mata 

berkembang mengikuti pengaturan Dewa. Masyarakat manusia semata-mata bergerak 

sebagai pendukung mengikuti perubahan fenomena langit, sejarah masa lampau 

sedang berulang dengan tiada hentinya, sejarah hari ini juga merupakan pengulangan 

dan revisi dari sejarah yang lebih awal. 

Hal-hal yang tadi saya bicarakan adalah untuk memperluas pikiran anda, ini 

bermanfaat bagi Xiulian anda. Alam semesta tidaklah seperti yang dikenal oleh 

manusia sedemikian rupa, jadi alam semesta ini sesungguhnya ada seberapa besar? 

                                                             
5
 Sumeru -- Nama sebuah gunung di atas langit yang sering disebut dalam kitab-kitab Buddha. 
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Sekalipun saya utarakan kepada anda sekalian tentang pengertian alam semesta yang 

lingkupnya masih ada miliaran tingkat, itu juga hanyalah sebutir debu dalam badan 

langit yang mahabesar. Bagi manusia saya dapat mengungkapnya dengan prinsip-

prinsip dan segudang angka, namun manusia sudah tidak mampu menerimanya, 

manusia juga selamanya tidak dapat melihatnya, karena manusia tidak memiliki 

struktur tubuh seperti Dewa, volume pikiran dan kecerdasannya sama sekali tidak 

dapat menanggung beban tersebut, manusia juga tidak memiliki bentuk pemikiran 

semacam itu, otak manusia juga tidak mampu menanggung beban konsepsi yang 

mahabesar. Karena di saat orang Xiulian mencapai suatu tingkat yang begitu tinggi, 

otaknya, pikirannya, tubuhnya semua menjadi satuan yang berenergi tinggi, ia baru 

akan memiliki energi yang begitu besar, volume yang begitu besar, kecerdasan yang 

begitu besar, maka otak manusia tidak mampu menampung perasaan yang jauh 

melampaui manusia dan realita dari menifestasi tingkat tinggi, pengetahuan yang dapat 

dipelajari oleh manusia juga terbatas. 

Di samping itu, manusia ingin memahami begitu tinggi, manusia haruslah memiliki 

tingkat moral yang demikian tinggi. Dewa tidak akan memperkenankan manusia 

mencapai taraf Buddha dengan membawa sifat hati manusia. Seandainya iptek 

manusia dikembangkan mencapai setinggi Buddha, itu mutlak tidak mungkin, mengapa? 

Anda sekalian tahu manusia punya Qing, masih ada berbagai macam keterikatan hati, 

belum lagi tujuh perasaan dan enam nafsu, masih ada sifat bersaing, sifat iri hati dan 

lain-lain, coba anda sekalian pikirkan, seumpama benar-benar telah mencapai taraf 

Buddha, bukankah akan membuat lingkungan Buddha menjadi kacau? Bisa saja anda 

di tempat Buddha itu karena suatu hal timbul iri hati lalu terjadi konflik dengan Buddha, 

itu mutlak tidak diperkenankan; nafsu birahi belum tersingkir melihat Bodhisattva cantik 

tiada taranya, lalu timbul nafsu birahi terhadap Dewa, ini mutlak tidak mungkin ada di 

atas langit, oleh sebab itu iptek manusia selamanya juga tidak mungkin berkembang 

mencapai taraf Dewa dan Buddha. Dengan kata lain, metode iptek manusia selamanya 

juga tidak akan diperkenankan mencapai taraf Dewa, hal ini adalah pasti. 

Saya tadi berbicara tentang prinsip "saling menghidupi saling membatasi," 

sekarang dibicarakan lebih lanjut. Pada taraf kondisi yang sangat tinggi, eksistensi 

kehidupan juga sangat sederhana, pikirannya juga sederhana dan bersih murni, tetapi 

kecerdasannya luar biasa besar. Lalu menjurus ke bawah akan muncul sifat dualisme 

pada satu kehidupan yang sama. Makin ke bawah ia telah berubah menjadi dua jenis 

unsur materi yang berbeda. Karena badan langit alam semesta terlampau besar, di 

saat makin menjurus ke bawah kedua jenis materi yang berbeda secara berangsur-

angsur timbullah sifat pertentangan. Makin ke bawah lagi, kedua jenis materi berbeda 

yang sifatnya bertentangan akan makin nyata perbedaan sifatnya, dengan demikian 

muncullah bentuk eksistensi kehidupan positif dan kehidupan negatif. Setelah sampai 

makin bawah maka ada Buddha (raja Fa) juga ada iblis (raja iblis), bersamaan telah 

muncul banyak macam unsur yang bertentangan, misalnya Yin-Yang, Tai-chi dan 

sebagainya. Makin menjurus ke bawah lahirlah prinsip saling menghidupi saling 

mambatasi, sifat tolak belakang dari kedua jenis materi yang berbeda juga makin besar. 
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Terutama setibanya di masyarakat manusia, prinsip saling menghidupi saling 

membatasi ini jadi sangat nyata, seseorang ingin berhasil melakukan suatu hal baik 

maupun hal buruk, anda harus mengatasi pertentangan yang relatif, anda baru dapat 

menyelesaikan pekerjaan tersebut, tak peduli seorang individu, kelompok, sebuah 

perusahaan di masyarakat modern ataupun satu pemerintahan, bila ingin berhasil 

melakukan suatu hal, anda harus mengatasi banyak pertentangan barulah dapat 

menyelesaikan hal-hal tersebut. Hanya dengan menuruti kehendak langit baru dapat 

berhasil berkat dukungannya, jika tidak, tiada suatu hal yang dengan berenak-enakan 

sekali dikerjakan sudah berhasil. Dibicarakan atas dasar prinsip yang berlaku di tingkat 

manusia, dikarenakan manusia telah melakukan hal buruk sehingga meninggalkan 

banyak utang karma, maka sekali melakukan sesuatu tentu harus membayar utang. 

Karena prinsip saling menghidupi saling membatasi hampir meliputi segala-galanya, 

manusia melakukan apa pun juga sulit. Lalu apa manfaatnya? Prinsip hukum adalah 

sempurna dan harmonis, dibicarakan dari aspek lain, suatu kehidupan setelah 

mengatasi pertentangan yang relatif kemudian mendapatkan apa yang ingin diperoleh, 

anda baru akan merasa bahwa tidak mudah untuk mendapatkannya, anda baru bisa 

menyayanginya, baru akan tahu perasaan puas setelah memperolehnya, serta 

kegembiraan dan kebahagiaan pasca kemenangan. Seandainya tanpa ada eksistensi 

sifat pertentangan semacam ini, coba anda sekalian pikirkan, ingin melakukan sesuatu 

lalu dilakukan, sekali dilakukan sudah berhasil, ingin berbuat sesuatu lalu diperbuat, 

anda tidak perlu memperjuangkan suatu hal apa pun, melakukan apa saja juga sangat 

ringan, melakukan apa saja juga tanpa kesulitan, anda akan merasa hidup ini tiada arti. 

Justru karena anda tidak mudah memperoleh sesuatu maka anda baru merasa 

bahagia, ini adalah kondisi kehidupan manusia, maka manusia juga akan memiliki 

vitalitas dalam hidupnya. 

Melalui pembicaraan yang tadi diutarakan, saya harap anda sekalian dapat 

memperluas pikiran sendiri, ini akan membantu anda gigih maju di tengah Xiulian. 

Berbicara mengenai hal-hal tersebut, kata-kata yang ingin disampaikan terlampau 

banyak, kadang kala saya ingin menyampaikan ini juga ingin menyampaikan itu. 

Karena singkatnya waktu, saya pikir begini: anda sekalian datang kemari dengan 

membawa banyak pertanyaan, setelah bertemu saya juga ada banyak perkataan yang 

ingin ditanyakan, maka saya sebisa mungkin menyisakan waktu bagi anda sekalian, 

saya akan menjawab pertanyaan bagi kalian. Anda sekalian harus dengarkan dengan 

saksama, ini juga adalah ceramah Fa, lagi pula mempunyai arahan khusus. Maka 

selanjutnya saya menjawab pertanyaan bagi anda sekalian, kalian boleh berdiri 

berbicara dengan suara lantang, agar semua orang dapat mendengarnya, juga boleh 

serahkan lembaran pertanyaan. 

Anda boleh mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan di tempat duduk. 

Lembaran pertanyaan ditulis terlalu panjang akan menghabiskan banyak waktu untuk 

dibaca, maka anda sekalian tulislah lembaran pertanyaan dengan langsung menuju 

pada topiknya, pertanyaan satu apa, pertanyaan dua apa, dibuat lebih singkat sedikit. 
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Pengikut: Orang yang berusia lanjut namun belum mencapai kesempurnaan, 

bagaimana dia jadinya? 

Shifu: Praktisi ini telah mengajukan sebuah pertanyaan yang punya arti representatif. 

Yang hadir di sini lebih banyak juga adalah yang berusia lanjut, pertanyaan yang dia 

ajukan adalah: orang yang berusia agak lanjut namun belum mencapai kesempurnaan 

bagaimana jadinya? Xiulian adalah hal yang sangat serius, tidak seperti di daratan 

Tiongkok sekarang, orang-orang lewat pintu belakang sudah bisa menyelesaikan 

segala masalah, ini tentu tidak benar. Lalu bagaimana? Haruslah benar-benar 

mengultivasi diri anda sendiri, itu baru dibenarkan. 

Bersamaan menjawab pertanyaan ini, saya ingin membicarakan dulu hubungan 

antara Xiulian dan pekerjaan. Xiulian tidak memengaruhi kehidupan anda yang normal. 

Anda mendirikan perusahaan di masyarakat, anda menduduki jabatan tinggi di 

pemerintahan, anda berkecimpung dalam pekerjaan apapun di dunia, semua itu juga 

dapat Xiulian. Dahulu Yesus pernah mengucapkan satu perkataan ini: orang kaya 

masuk surga lebih sulit daripada unta melewati lubang jarum. Mengapa Ia 

mengucapkan perkataan ini? Justru karena banyak orang tidak dapat melepaskan 

keterikatan terhadap uang. Sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, jangan takut 

anda punya seberapa banyak uang. Sekalipun rumah anda dibangun dengan susunan 

uang, jalan di rumah anda dilapisi dengan emas, anda menduduki jabatan yang lebih 

tinggi lagi, bahkan anda menjadi presiden, anda juga dapat menjadi seorang manusia 

yang baik, di tengah lingkungan anda itu, di tengah konflik yang ada pada tingkatan 

anda itu, anda juga dapat mengultivasi diri sendiri. Coba anda pikirkan, di antara kita 

yang hadir di sini ada orang dari tingkat berbeda, ada yang mencari nafkah hanya 

untuk mengisi perut, antara orang-orang yang hidup di tingkat rendah bisa terjadi 

sejumlah konflik, orang dari tingkat tersebut dia dapat bertahan menjadi orang baik di 

tengah konflik dan penderitaan untuk mencapai kriteria Xiulian, akhirnya dia akan 

mencapai kesempurnaan. Lalu orang dari tingkat menengah juga ada konflik pada 

tingkatan dia itu, bagaimana mereka dapat menjadi seorang manusia yang baik di 

tengah konflik tersebut, dan meningkat ke atas, mereka juga dapat berhasil kultivasi. 

Saya menemukan manusia dalam tingkat manapun juga dapat meningkat ke atas, juga 

dapat Xiulian. Presiden di tengah lingkaran dia itu juga ada hal-hal yang merisaukan, 

juga ada konflik dari tingkatan dia itu, antara negara dan negara, bangsa dengan 

bangsa juga ada konflik, manusia semuanya juga sama. Manusia hidup di dunia 

memang menderita, maka semuanya dapat berkultivasi. Saya seyogianya menyuruh 

para pengikut melompat ke luar dari kungkungan agama untuk mengenali Xiulian, 

merealisasi Xiulian yang sesungguhnya dari manusia. 

Jadi orang yang berusia lanjut Xiulian-nya juga sama, metode Gong saya adalah 

kultivasi ganda pada watak dan raga, sambil Xiulian juga dapat sambil memperpanjang 

usia, bukankah waktunya jadi mencukupi? Tetapi prasyaratnya ialah orang yang 

berusia lanjut harus lebih gigih maju, menyikapi Xiulian dengan serius. Seandainya 

orang yang berusia lanjut dikarenakan suatu sebab sehingga benar-benar tidak dapat 

mencapai kesempurnaan, jika di saat menjelang ajal dia bersumpah: "saya lain kali 

harus tetap berkultivasi." Maka dia akan reinkarnasi dengan membawa Falun, 



21 

 

reinkarnasi dengan membawa benda-benda Xiulian, melanjutkan kultivasi dari siklus 

kehidupan sebelumnya. (Tepuk tangan) Satu lagi keadaan yaitu hidup sebagai 

manusia benar-benar amat menderita, dia tidak ingin datang lagi, jadi bagaimana? 

Seberapa besar yang dihasilkan oleh Xiulian-nya, demikian besarlah yang dia peroleh, 

jadi harus dilihat tingkat Xiulian dia sekarang berada di tingkat mana, jika berada pada 

suatu tingkat langit dalam Triloka, maka dia akan pergi ke tingkat langit tersebut 

menjadi kehidupan di tingkat itu. Apabila anda dapat keluar dari Triloka, hanya sekadar 

tidak memiliki buah status kesempurnaan, maka anda mungkin pergi ke dunia surga 

menjadi makhluk hidup di sana. Dunia itu tidaklah seperti yang dibayangkan oleh 

manusia bahwa di dalamnya semua adalah Buddha dan Bodhisattva, tanpa ada yang 

lainnya; di dalamnya terdapat makhluk hidup yang tak ternilai, itu adalah dunia indah 

yang sangat makmur, di dalamnya ada rakyat yang berupa manusia langit, (tepuk 

tangan) namun bagi manusia mereka juga adalah Dewa, itu tidak dapat dibandingkan 

dengan manusia di bumi, hanya saja mereka tidak memiliki buah status. Pertanyaan 

anda pada dasarnya sudah selesai dijawab. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Bagaimana memahami bahwa pengikut yang sejati berkultivasi tidak ada 

penyakit? 

Shifu: Di daratan Tiongkok di banyak daerah telah terbentuk sebuah ungkapan di 

antara khalayak, ketika seseorang menderita penyakit tak kunjung sembuh walau 

diobati, maka akan ada orang yang memberi tahu dia: "Kamu lekaslah belajar Falun 

Gong, sekali belajar pasti efektif." Mengapa demikian? Karena Falun Gong berperan 

menyelaraskan tubuh orang Xiulian dengan sangat cepat, tujuannya ialah setelah 

diselaraskan segera masuk dalam Xiulian, jadi juga tidak sepenuhnya seperti yang 

dipahami oleh manusia biasa sedemikian rupa. Ada orang ketika datang berlatih Gong 

tidak menganut pemikiran apapun untuk menyembuhkan penyakit, itu adalah yang 

terbaik, karena Xiulian menghendaki tanpa keterikatan, sembuh tanpa sesuatu yang 

dimohon. Sekali ada yang dimohon sudah berupa keterikatan, hasilnya malah tidak 

baik. Jika semata-mata datang untuk menyembuhkan penyakit, berarti anda punya 

keterikatan, karena Dafa diajarkan di dunia tujuannya bukan untuk menyembuhkan 

penyakit bagi manusia, melainkan datang untuk menyelamatkan manusia, penyingkiran 

penyakit adalah sedang menyelaraskan tubuh orang yang diselamatkan. Bila datang 

demi keterikatan, sama dengan menggenggam penyakit tersebut tidak mau dilepas, 

maka penyakitnya tak dapat disingkirkan. 

Konsep pikiran manusia dibandingkan dengan prinsip alam semesta adalah 

berbalikan, makin dikejar makin tiada. Hanya ketika anda melepaskan keterikatan itu, 

anda baru terhitung telah melepaskan penyakit itu. Ikut Xiulian jangan berpikir ingin 

menyembuhkan penyakit, artinya jangan ada sesuatu yang dimohon, oleh karena itu, 

orang yang berpenyakit dalam berlatih Gong jangan memedulikan hal-hal tentang 

penyakit. Anda tanpa ada sesuatu yang dimohon, anda tidak memedulikannya, anda 

pikirkan saja hal-hal tentang berlatih Gong, makin berlatih tentu makin baik, mungkin 

saja selesai berlatih Gong pulang ke rumah selang waktu semalaman sudah bebas dari 

penyakit apapun. (Tepuk tangan) Fenomena demikian bahkan diedarkan orang-orang 
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di banyak tempat di daratan Tiongkok, mereka merasa sungguh ajaib, banyak orang 

juga datang belajar, maka yang belajar makin lama makin banyak. 

Saya seyogianya telah mengemukakan prinsip ini, justru karena tanpa ada 

sesuatu yang dimohon maka efeknya paling cepat, orang dengan sesuatu yang 

dimohon mungkin efeknya jadi lambat. Pandangan saya terhadap penyakit adalah 

demikian: saat saya melakukan hal-hal ini bagi para pengikut juga tidak dengan 

sebutan menyingkirkan penyakit, melainkan disebut memurnikan Benti6 orang Xiulian, 

tujuan pemurnian ialah membangun fondasi untuk Xiulian. Dengan membawa tubuh 

yang berpenyakit tidak akan tumbuh Gong, jadi bagaimana? Anda datang berlatih 

Gong seyogianya adalah berlatih Gong, anda jangan punya keterikatan apapun, juga 

jangan ada sesuatu yang dimohon, itu adalah yang terbaik, dengan demikian saya 

dapat memurnikan tubuh anda, dimurnikan sampai kondisi yang hampir tanpa penyakit. 

Tetapi ada orang tertentu dalam keadaan yang tidak memengaruhi Xiulian-nya, 

mungkin masih akan ditinggalkan bagi dia sedikit perasaan penghapusan karma dan 

berpenyakit. Mengapa ditinggalkan sedikit? Dikarenakan sebagian orang Xiulian 

kualitas kesadarannya perlu ditingkatkan, maka barulah dilakukan demikian. Coba 

anda sekalian pikirkan, jika tubuh permukaan seseorang seutuhnya tanpa penyakit, 

saat itu adalah supernormal, perasaan penghapusan karma bahkan tidak ada, itu 

bukanlah Xiulian, jika demikian tentu percaya, apakah masih tidak percaya? Tentu 

percaya dengan sepenuhnya. Dari itu ada orang-orang tertentu akan ditinggalkan 

sedikit faktor yang digunakan untuk Xiulian-nya menurut keadaan yang dibutuhkan, 

lihat anda percaya atau tidak, tujuannya ialah agar orang Xiulian bangkit dari 

kesadarannya, bukankah demikian? (Tepuk tangan) 

Namun masih ada satu masalah yang ingin saya utarakan dengan jelas kepada 

kalian, manusia di saat Xiulian akan mengalami sejumlah hal yang runyam, juga akan 

ada penderitaan. Penderitaan ini termanifestasi dalam dua aspek, satu adalah rasa 

tidak nyaman yang muncul pada tubuh, satu lagi adalah orang lain akan membuat anda 

marah. Penyebab dari rasa tidak nyaman pada tubuh, saya beri tahu anda sekalian 

bahwa itu bukanlah penyakit, tetapi perwujudannya sama seperti penyakit. Anda 

sekalian sudah tahu itu adalah penghapusan karma. Apa yang dimaksud penghapusan 

karma? Sesungguhnya saya menghendaki anda seluruh tubuhnya dimurnikan, 

manusia reinkarnasi di tengah manusia biasa, dalam reinkarnasi melewati satu siklus 

kehidupan, berganti satu siklus kehidupan, ada yang sudah melewati 20 siklus lebih, 

ada yang sudah melewati 30 siklus lebih, bahkan ada yang lebih lama lagi. Reinkarnasi 

sekian banyak kali, selama reinkarnasi berulang-ulang di tengah manusia, setiap kali 

juga menciptakan karma dalam jumlah besar, tentu saja pada setiap siklus kehidupan 

di saat menderita penyakit, mengalami penderitaan akan menghapus sebagian karma, 

namun setiap masa kehidupan juga akan ada sangat banyak karma, setelah terkumpul 

banyak akan menderita penyakit. Ketika seseorang menderita penyakit, dia akan 

mencari dokter untuk berobat. Dokter di saat mengobati penyakit, hanya mengatasi 

bagian permukaan tubuh bagi seseorang, manusia dikarenakan penderitaan dari 

                                                             
6
 Benti -- Tubuh fisik seseorang, termasuk tubuh di dimensi lain. 
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penyakit juga akan menghapus sebagian karma, sedangkan mayoritas karma dan 

sebab pokok yang secara hakikat menyebabkan terjadinya penyakit--berada di ruang 

dimensi lain, semua itu dokter tak mampu mengusiknya, sebab pokok dari penyakit 

berada di situ, maka manusia pada setiap siklus dan masa kehidupan juga telah 

meninggalkan sebagian karma. 

Apakah anda sekalian tahu manusia sekarang tubuhnya ini bagaimana rupanya? 

Di saat saya berceramah saya melihat ada praktisi dalam sumsum tulangnya penuh 

dengan gumpalan gumpalan berwarna hitam. Tentu saja ia tak terlihat pada ruang 

dimensi ini, karena karma terefleksi pada ruang dimensi lain. Jadi bagaimana? Tubuh 

manusia dilihat secara tiga dimensi, dari partikel mikroskopis hingga partikel 

permukaan, dari kecil hingga besar selapis demi selapis, persis seperti renggat tahun 

pada pohon selingkar demi selingkar, pada setiap lapis juga sudah tidak bersih. Saya 

ingin memurnikan tubuh anda dari paling poros tengah, jika anda tidak Xiulian, tidak 

ada orang yang melakukan hal ini bagi anda. Dahulu dalam agama Buddha dikatakan 

manusia dalam satu siklus kehidupan tidak akan berhasil kultivasi, manusia tidak dapat 

mengandalkan dirinya memurnikan diri sendiri, untuk meningkat ke atas lebih-lebih 

sangat sulit. Bila ingin berhasil kultivasi harus ada Fa ortodoks barulah memungkinkan. 

Bila kalian Xiulian dalam Dafa, maka saya harus mendorong ke luar karma yang 

tertimbun dalam tubuh anda, polusi yang ditimbulkan dan segala penyebab yang 

membuat tubuh tidak sehat, semuanya didorong ke luar. Dengan seketika didorong ke 

luar melalui tubuh materi permukaan anda, manusia tentu tidak sanggup menahannya, 

bisa-bisa meninggal, jadi bagaimana? Dalam proses dorong ke luar, sebagian besar 

diangkat melalui ruang dimensi lain, dipindahkan dari tubuh anda, hanya sebagian 

yang sangat kecil didorong ke luar melalui permukaan tubuh anda. 

Mengapa dikeluarkan melalui permukaan? Semuanya dikeluarkan melalui ruang 

dimensi lain bukankah sudah selesai? Jika dilakukan demikian tidak sesuai dengan 

prinsip langit. Ada perolehan tentu ada kehilangan, setelah berutang harus membayar, 

ini adalah prinsip langit. Manusia setelah berbuat karma harus membayarnya, 

khususnya orang Xiulian. Sesungguhnya saya hanya menghendaki anda bayar sedikit 

saja, anda terhitung sudah membayarnya, ini dikarenakan anda punya keinginan untuk 

Xiulian. Meskipun saya menghendaki anda menanggung sedikit saja di permukaan, 

anda juga akan tiba-tiba merasa tubuh seperti terserang penyakit berat, menderita tak 

tertahan, ada orang seolah-olah tidak dapat bertahan hidup lagi. Orang yang kualitas 

kesadarannya baik akan tahu, saya seyogianya sudah Xiulian apa yang saya takuti? 

Saya sudah mendengar Fa, saya sudah membaca buku, prinsip-prinsipnya juga sudah 

saya pahami, saya masih takut apa lagi? Dengan sebuah niat pikiran yang begitu 

sederhana dan teguh, namun ia lebih berkemilau daripada emas. Dia juga tidak minum 

obat, juga tidak pergi berobat ke dokter, secara tiba-tiba sudah tidak ada masalah apa 

lagi, satu penderitaan besar sudah berlalu, sebuah karma besar sudah terhapus, karma 

yang lebih besar lagi didorong ke luar melalui ruang dimensi lain. Sesungguhnya yang 

dikeluarkan di permukaan hanya sedikit sekali, karma tersebut terhitung sudah dihapus, 

anda terhitung sudah membayarnya. Maka di tengah proses Xiulian ada orang akan 

timbul keadaan yang membuat tubuhnya menderita, perasaan menderita semacam ini 



24 

 

tidak sama dengan penyakit jenis apapun. Dari itu akan muncul keadaan semacam ini, 

melalui hal ini juga sedang menguji anda secara dasar bagaimana taraf keteguhan 

anda, di tengah penderitaan lihat anda dapatkah memperlakukan diri sendiri sebagai 

orang Xiulian, saat demikian apakah anda masih percaya pada Fa ini. Kultivasi Buddha 

memang adalah hal yang sangat serius. 

Xiulian di luar Fa duniawi, tubuh sudah dimurnikan hingga taraf tinggi, juga disebut 

tubuh Arhat, tubuh di saat itu sudah meningkat mencapai tubuh bermateri energi tinggi, 

sedikitpun tidak ada sel manusia biasa, dilihat secara permukaan sama dengan 

manusia biasa namun juga tidak sama. Di saat itu tidak akan ada lagi karma penyakit, 

karena penyakit di dunia sudah tidak dapat mengusik tubuh anda yang terbentuk oleh 

materi energi tinggi. Melangkah ke luar dari Fa duniawi segala karma penyakit sudah 

didorong ke luar, Xiulian pada Fa duniawi akan muncul rasa tidak nyaman pada tubuh, 

atau mengalami suatu hal yang mendebarkan namun tidak berbahaya, di saat itu anda 

tidak merasa takut, tetapi orang lain akan dibuatnya ketakutan bukan main, bisa terjadi 

hal-hal demikian. Pengikut Dafa yang sejati berkultivasi jumlahnya begitu banyak, 

mereka tidak terjadi masalah selama kultivasi, asalkan anda berkultivasi maka saya 

akan melindungi anda, tentu saja bila anda tidak berkultivasi saya juga tidak 

memedulikan anda, hal-hal tersebut saya lakukan memang untuk orang Xiulian. Maka 

kalian jangan mengajak orang lain datang untuk menyembuhkan penyakit. Urusan 

manusia biasa sekarang saya tidak mau peduli, kalian juga jangan melakukan hal yang 

merusak Dafa. Manusia jika tidak Xiulian maka dia harus menanggung segala sesuatu 

yang pernah diperbuat oleh dirinya sendiri, walau hal apapun yang dia alami semuanya 

juga ada hubungan sebab musabab yang ditakdirkan. Pertanyaan ini sudah selesai 

dijawab. 

Pengikut: Hari ini apakah dapat dilakukan pemurnian tubuh bagi kita semua? 

Terutama benda-benda yang dipelajari dari Gong lainnya yang masih tertinggal. 

Shifu: Anda sekalian legakan hati sepenuhnya, saya beri tahu kalian, anda duduk di 

sini setelah selesai mengikuti ceramah, saat keluar ruangan dijamin sudah berubah. 

Berbicara sampai di sini saya ingin memberi tahu praktisi yang tidak gigih maju, karena 

anda sudah ingin menjadi seorang praktisi Xiulian, namun tidak mematut diri sendiri 

dengan ketentuan yang ketat, belajar tidak sungguhan, berkultivasi tidak sungguhan, 

maka tubuh akan timbul masalah, sebabnya ialah anda tidak sungguh-sungguh 

berkultivasi maka tubuh akan kembali ke kondisi manusia biasa. Saat demikian anda 

merasa tubuh mengapa selalu tidak sehat? Xiulian adalah serius, mengapa tidak sehat? 

Ini harus ditanyakan pada diri anda sendiri, apakah anda percaya pada Fa? Apakah 

anda percaya anda adalah seorang praktisi Xiulian? Apakah hati anda begitu stabil? 

Jika anda dapat mewujudkan Xiulian yang teguh, hati manusia dilepas secara tuntas, 

tanpa perlu waktu sedetik pun gejala penyakit anda semuanya akan sirna. (Tepuk 

tangan) Xiulian tidak diperkenankan samar-samar. Di tengah Xiulian mental anda tidak 

stabil, berpikir Fa ini apakah demikian gerangannya? Itu sama dengan anda 

mengatakan apakah saya menjalani Xiulian? Saya sekarang adalah manusia biasa 

ataukah orang Xiulian? 
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Xiulian Fa Buddha yang sesungguhnya tidaklah seperti agama di masa akhir 

Dharma begitu asal-asalan, Xiulian adalah hal yang sangat serius. Bila anda tidak 

dapat teguh--semuanya jadi sia-sia. Jika anda dapat melepaskan nama, kepentingan 

dan Qing,7 apabila tidak dapat mencapai kesempurnaan saya pun merasa tidak adil. 

Manusia dapat melepaskan nama, kepentingan dan Qing sama dengan melepaskan 

jiwanya. Manusia hidup demi apa? Bukankah demi uang, nama dan Qing manusia 

semacam itu? Anda dapat melepaskannya apakah anda masih terhitung sebagai 

manusia? (Tepuk tangan) Manusia memang hidup demi hal-hal tersebut, hanya Dewa 

yang tidak memiliki hal-hal tersebut. (Tepuk tangan) Tetapi saya beri tahu anda 

sekalian, Dewa juga tidak seperti yang dibayangkan manusia seakan-akan adalah 

sebuah patung yang tidak bergerak di tempat. Manusia tidak tahu di atas langit adalah 

luar biasa indahnya. Mereka dalam hal bermain lebih pandai daripada manusia, namun 

di sana adalah agung, bajik, indah tiada taranya. Justru karena mereka memiliki taraf 

kondisi yang begitu tinggi, mereka baru punya kemampuan, tubuh mereka bisa 

melayang ke sana kemari, terbang ke sana kemari, di mana-mana juga begitu 

indahnya, bahasa manusia tidak mampu melukiskannya. Warna di sana tidak dapat 

ditemukan di tempat manusia ini, wujud Dewa semuanya adalah luar biasa cantik, 

sungguh indah sekali. 

Kita yang hadir di sini ada yang usianya sudah lanjut sekali, tentu saja juga ada 

yang muda, di tengah Xiulian tubuh manusia akan kembali ke wajah semula bawaan 

anda, manusia makin meningkat ke atas jadi makin muda, jika benar-benar kembali ke 

wajah semula bawaan anda, saat itu anda akan menemukan bahwa anda sangat muda. 

Ada orang walaupun usianya sudah lanjut sekali, Yuanshen 8 -nya mungkin adalah 

seorang anak muda atau seorang anak-anak. Anda sekalian tahu ada banyak orang 

tua kena penyakit demensia usia lanjut, kalangan rakyat menyebutnya tua kekanak-

kanakan, dia bisa berebutan makanan dengan anak kecil, bisa main bersama dengan 

anak kecil. Mengapa demikian? Orang-orang mengatakan orang ini sudah tua, tuanya 

sudah tidak wajar, dengan ilmu pengetahuan modern memang demikian penjelasannya. 

Sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, orang sudah tua keterikatan hatinya juga 

telah dilepas, segala tujuan sebagai manusia dan pengejaran terhadap sesuatu telah 

tiada, ketika dia telah melepaskan segalanya itu, maka watak hakikinya kembali muncul. 

Mungkin Yuanshen-nya memang adalah anak kecil, maka dia akan muncul keadaan 

seperti tua kekanak-kanakan itu. Saya beri tahu anda sekalian betul-betul adalah 

demikian. Di tengah Xiulian--makin ke atas makin cantik, makin muda. Ada orang 

mengatakan telah melihat kehidupan di tingkat bawah rambutnya walau disisir juga 

tidak bisa rapi, selalu terurai dan kusut, ini karena makin ke bawah makin jelek 

dipandang. Di tengah Xiulian makin meningkat ke atas makin indah, tubuh bukan saja 

tiada karma penyakit, juga makin lama makin murni. 

 "Terutama benda-benda yang dipelajari dari Gong lainnya yang masih 

tertinggal?" Asalkan anda sungguh-sungguh berkultivasi, benda-benda tersebut 

                                                             
7 Qing -- Perasaan; sentimen. 
8
 Yuanshen -- Jiwa prima. 
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semuanya akan saya benahi. Hal ini tidak usah dikhawatirkan, juga jangan lagi 

dipikirkan. Anda lepaskan dia dari dalam pikiran anda. Jika anda adalah datang khusus 

untuk maksud tersebut, itu tidak dibenarkan, jika anda terlalu terikat pada benda 

tersebut berarti anda sendiri sedang menggenggamnya tidak mau melepas, walau saya 

telah menyingkirkannya untuk anda, anda juga akan merasa tidak mantap dalam hati. 

Bila ingin benar-benar Xiulian, segala sesuatu yang buruk juga dapat saya angkat 

untuk anda. 

Pengikut: Kami kali ini datang mendengarkan Fa, apakah anda akan memberi sebuah 

Falun kepada kami semua? 

Shifu: Sebagai orang Xiulian, yang datang ke sini mendengarkan Fa dan yang tidak 

jadi datang, semuanya akan saya pedulikan. Tidak hanya Falun, setelah berkultivasi 

Dafa saya masih harus menyelaraskan tubuh secara menyeluruh bagi para praktisi, 

oleh sebab itu, anda bertemu saya maupun tidak seyogianya sama saja, asalkan 

sungguh-sungguh berkultivasi, apa yang seharusnya dimiliki semuanya juga diberikan. 

Di Tiongkok orang yang mendengar saya berceramah hanya beberapa puluh ribu 

orang, namun sekarang orang yang Xiulian berada di mana saja di seluruh Tiongkok. 

Begitu banyak orang juga belum pernah bertemu saya, tetapi segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam kultivasi Dafa telah mereka miliki. Saya mengajarkan Fa yang 

demikian besar, apabila segala urusan harus dilakukan oleh tubuh utama saya, itu tidak 

mungkin sanggup dilakukan, oleh sebab itu tidak mungkin setiap orang diperhatikan 

dalam segala aspek. Saya memang memasang Falun bagi kalian, asalkan anda Xiulian, 

anda membaca buku ini, anda merasa Fa ini bagus, anda ingin berkultivasi Dafa, bila 

anda benar-benar menggerakkan niat pikiran ini, anda akan menemukan tubuh anda 

ada perasaan yang berbeda. 

Saya tidak sebatas memberi Falun kepada anda. Anda sekalian coba pikirkan, 

seorang manusia yang tidak Xiulian, sebuah tubuh yang tidak memiliki sistem mekanis 

yang dibutuhkan untuk Xiulian, ia dapat menghasilkan apa melalui latihan? Falun 

adalah akar dari segala benda yang saya berikan kepada anda, selain itu masih harus 

menghapus karma anda, menyelesaikan utang budi dan benci dendam, serta beragam 

hubungan asal usul di dunia dan berbagai ruang dimensi bagi anda, memberikan anda 

banyak sistem mekanis di dalam dan di luar tubuh yang menggerakkan perubahan 

tubuh anda secara menyeluruh, masih harus memasangkan sesuatu pada bagian 

Dantian9 anda, sama seperti bibit yang menghasilkan lebih dari sepuluh ribu macam 

benda, kelak masih harus menghapus nama kalian dari neraka, ini adalah yang dapat 

kalian ketahui, masih ada lebih banyak dan lebih banyak yang harus dilakukan bagi 

kalian, dengan demikian kalian baru dapat benar-benar Xiulian, baru dapat benar-benar 

berhasil Xiulian di dalam Dafa. 

Ada kalanya saya mengatakan Qigong palsu itu menipu orang, mereka benar-

benar sedang menipu orang. Apa yang dia lakukan bagi anda? Tidak ada sesuatu 

apapun yang dilakukan. Jika tidak memberikan benda-benda tersebut pada seseorang 

                                                             
9 Dantian -- Ladang “Dan” yang terletak pada bagian perut bawah. 
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bagaimana dia berlatih? Dapatkah dihasilkan melalui latihan? Lagi pula di tengah 

Xiulian jika tidak melindungi anda, akan ada bahaya yang mengancam jiwa, karena 

manusia harus membayar karma. Jika tidak melindungi anda, utang nyawa yang dulu 

pernah anda perbuat bagaimana jadinya? Manusia sekarang mana ada yang tidak 

berutang nyawa? Selama berkali-kali siklus kehidupan sampai sekarang sudah ada 

berapa banyak karma, dunia manusia memang penuh dengan bahaya dan kejahatan, 

jika tidak bertanggung jawab terhadap manusia berarti mencelakakan manusia, maka 

saya katakan mereka tepat adalah menipu orang. Kalian telah berkultivasi Dafa, 

segalanya ini harus diselesaikan untuk kalian, asalkan anda sungguh-sungguh belajar, 

anda niscaya akan memperoleh. 

Yang hadir di sini ada sebagian orang pendidikannya lebih tinggi, anda jangan 

dibatasi oleh teori modern sekarang ini. Buku "Zhuan Falun" ini, jika dilihat oleh orang 

yang Tianmu 10  -nya sudah terbuka, dia akan menemukan bahwa setiap hurufnya 

adalah卍,11 setiap hurufnya juga adalah Buddha. Coba anda sekalian pikirkan, Fa ini 

kekuatannya ada seberapa besar, buku ini terdapat seberapa banyak Buddha? Lagi 

pula setiap hurufnya juga adalah Buddha yang bertingkat-tingkat, karena buku ini telah 

merangkum prinsip-prinsip dari tingkat berbeda alam semesta. Di tengah Xiulian tiap 

kali setelah meningkat, anda di saat membaca buku akan menemukan satu perkataan 

yang sama maknanya sudah berbeda dengan saat anda membacanya semula, anda 

punya pemahaman yang baru lagi, yang diutarakan adalah makna dari satu tingkat 

yang lain, di dalam setiap huruf juga adalah Buddha yang bertingkat-tingkat dan 

bersusun-susun dari tingkat yang tak terhitung. Tentu saja manusia biasa tidak dapat 

melihat, dari itu saya beri tahu anda sekalian buku ini adalah amat berharga. Dahulu di 

saat mendengar ceramah ada orang meletakkannya di bawah pantat untuk diduduki, 

karena anda masih belum dapat mengenali Fa ini apa, ketika anda sudah 

mengenalinya, anda menemukan segalanya ini adalah amat serius. Di tengah Xiulian 

anda menggerakkan satu niat pikiran ia juga tahu, sebelum menggerakkan satu niat 

pikiran, anda ingin menggerakkan niat pikiran apa ia sudah tahu. Manusia merasa 

reaksi pikirannya adalah sebuah proses yang amat cepat, namun dilihat dari satu ruang 

dimensi yang lebih cepat sedikit, pemikiran anda adalah sebuah proses reaksi yang 

amat lambat, anda belum habis berpikir di sana sudah tahu, anda baru saja 

menggerakkan niat pikiran di sana sudah tahu. 

Ada orang berkata kepada saya: "Guru, saya berikan anda uang kursus, keluarga 

saya ada orang yang belum hadir, anda berikanlah dia sebuah Falun." Tentu saja juga 

tidak dapat menyalahkan dia, karena dia tidak tahu bahwa orang yang tidak Xiulian 

tidak boleh diberikan benda-benda tersebut. Saya beri tahu anda sekalian, anda 

dengan uang seberapa ratus juta juga tidak dapat membelinya, ia adalah sesuatu yang 

tidak ada di tengah manusia, ia adalah supernormal, berupa benda Dewa. Dibicarakan 

dari suatu makna tertentu, jiwa ia jauh lebih berharga dibandingkan jiwa anda sekarang 

sebagai manusia, ia adalah kehidupan tingkat tinggi, oleh sebab itu, bagaimana ia 
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卍 (Wan/ swastika) 
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dapat diukur dengan nilai uang? Tetapi jika seseorang ingin Xiulian, saya dapat 

memberikannya kepada anda tanpa bayaran, lagi pula tidak sebatas itu, pada akhirnya 

saya masih harus terus melindungi anda hingga mencapai kesempurnaan. 

Pengikut: Bagaimana menjelaskan tentang kehidupan yang belum mencapai usia 

yang ditakdirkan namun sudah meninggal, orang seperti ini bagaimana jadinya? 

Shifu: Selanjutnya anda sekalian jangan mengajukan hal-hal yang tidak ada 

hubungannya dengan Xiulian kalian. Ada orang bahkan menanyakan saya membakar 

kertas apakah ada gunanya, hal-hal tersebut tidak ada hubungannya dengan Xiulian 

Dafa, juga tidak ada waktu untuk menjawabnya. Orang yang meninggal sebelum 

mencapai usia yang ditakdirkan akibatnya adalah menyedihkan, karena saya telah 

mengemukakan prinsip yang demikian, ketika seseorang dilahirkan, seumur hidup 

orang tersebut sudah ditata rapi oleh Dewa, jika belum mencapai usia yang ditakdirkan 

tiba-tiba sudah meninggal, maka dia akan berada pada suatu kondisi yang sangat 

menderita. Apa yang dimaksud kondisi menderita? Karena jiwa kehidupan ada 

pengaturannya, santapan anda sehari-hari, kedudukan anda di masyarakat, tempat 

anda berpijak selama masa hidup, semua itu telah ditata dengan baik. Jika seseorang 

seketika meninggal maka semua ini telah sirna, belum sampai usia yang ditakdirkan 

juga tidak dapat reinkarnasi, roh mendiang ini akan memasuki sebuah ruang yang amat 

sunyi gersang. Di sana tidak ada sesuatu apapun, sama seperti manusia tiba di planet 

Mars. Sesungguhnya di planet Mars ada manusia, mereka berada pada satu ruang 

dimensi lain, yang terlihat oleh kita justru adalah ruang di sini yang sunyi gersang. Jadi 

dengan seketika berada pada kondisi semacam ini, tanpa makan tanpa minum, tidak 

ada sesuatu apapun, dia bukan main menderita, tetapi tidak akan mati kelaparan, maka 

dia akan terus menunggu dalam ruang ini, tunggu sampai jangka usia yang 

sesungguhnya di dunia sudah berakhir barulah dapat reinkarnasi. Inilah yang dimaksud 

roh sebatang kara atau hantu liar. Dahulu dalam agama Buddha menyinggung perihal 

pelimpahan jasa, sekarang orang-orang juga sudah tidak mengerti apa yang disebut 

pelimpahan jasa, orang yang meninggal seperti ini barulah perlu dilakukan pelimpahan 

jasa, orang-orang pada umumnya sekali di sini ia meninggal langsung sudah 

reinkarnasi, untuk apa masih dilakukan pelimpahan jasa. Dahulu yang disebut 

pelimpahan jasa adalah untuk melimpahkan jasa kepada kehidupan semacam ini. 

Secara sambilan saya membicarakan satu masalah, sebuah masalah sosial. 

Sekarang banyak negara mengusulkan "eutanasia".12 Saya beri tahu anda sekalian, 

ada pasien yang tidak tahan menderita dia ingin meninggal saja, itu adalah urusan dia 

sendiri, barang siapa telah melakukan hal ini bagi dia, berarti orang tersebut telah 

membunuh manusia, yaitu telah membuat karma besar yang membunuh manusia, 

Dewa juga demikian memandangnya. Lagi pula telah menempatkan almarhum dalam 

satu keadaan yang paling menderita, memasuki ruang yang lebih menderita. Orang 

yang menghendaki "eutanasia", dia sendiri tidak mengerti, setelah dia pergi ke tempat 

itu dia akan menyesal, lebih baik bertahan hidup dengan penderitaan. Mengapa 
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 Eutanasia -- Mati tanpa derita. 
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manusia bisa ada penderitaan? Manusia hidup di dunia tentu akan menciptakan karma, 

ada orang karmanya besar, ada orang karmanya kecil, ada orang justru harus 

menderita menjelang ajal, di tengah penderitaan dapat membayar lunas banyak karma 

yang diperbuat seumur hidup, pada siklus kehidupan mendatang akan ada hidup yang 

bahagia, karena ada orang harus membayar lunas utang karmanya dalam waktu 

sekejap menjelang kematiannya, setelah dia reinkarnasi sudah tidak ada karma lagi. 

Namun dia tidak ingin menderita, tidak ingin membayarnya, jadi saat lahir pada siklus 

kehidupan berikutnya, dia mungkin akan lahir dengan tubuh yang berpenyakit, bahkan 

menjadi orang cacad, atau umurnya pendek. Manusia tidak memahami hal ini, manusia 

justru percaya pada hal-hal yang "realitas". Saya katakan manusia telah ditutupi terlalu 

rapat oleh ilusi ilmu pengetahuan zaman sekarang, maka manusia bisa menciptakan 

apa yang disebut "eutanasia". Padahal sedikitpun juga tidak menyenangkan. 

Pengikut: Sebagai orang Xiulian, apakah masih perlu berupaya maju dalam pekerjaan 

dan belajar di tengah masyarakat umum? 

Shifu: Harus. Saya tadi sudah membicarakan masalah ini. Mengapa? Karena di saat 

saya mengajarkan Fa ini sudah mempertimbangkan masalah tersebut, orang yang 

belajar akan banyak, akan sangat banyak. Kelak akan menyebar ke seluruh 

masyarakat manusia, karena ia bagus, Fa alam semesta diberikan bagi manusia untuk 

Xiulian. Apabila jumlah orangnya banyak maka akan mendatangkan sebuah masalah 

sosial yang paling besar, semua orang melepaskan kehidupan duniawi, bukankah 

masyarakat manusia ini jadi tiada? Maka itu tidak dibenarkan. Justru karena saya 

menghendaki kalian Xiulian di tengah masyarakat umum, orang Xiulian boleh 

semaksimal mungkin menyesuaikan masyarakat umum untuk menjalani Xiulian, 

dengan demikian telah menyelesaikan masalah ini. Bersamaan juga agar manusia 

sendiri benar-benar memperoleh Fa. 

Anda boleh melakukan pekerjaan normal apapun dari manusia biasa, orang 

Xiulian di tengah lingkungan hidup manapun, di tengah pekerjaan apapun dapat saja 

menjadi seorang manusia yang baik. Di manapun orang Xiulian berada haruslah 

menjadi seorang yang baik. Sebagai orang Xiulian, bila anda tidak berbuat dengan baik 

di tengah masyarakat umum, itu pasti merupakan tanggung jawab diri sendiri, yaitu 

tidak mematut diri secara ketat sebagai orang Xiulian. Majikan telah mempekerjakan 

anda, anda tidak bekerja dengan baik untuk orang lain; anda adalah seorang murid, 

anda tidak menyelesaikan pekerjaan rumah, saat belajar di kelas tidak menaruh 

perhatian, coba katakan apakah anda seorang manusia yang baik? Orang baik walau 

dalam lingkungan manapun juga seharusnya adalah orang baik. Anda sebagai murid 

harus belajar dengan baik, anda sebagai karyawan harus menyelesaikan pekerjaan 

dengan baik. Posisikan dengan tepat hubungan antara diri sendiri dengan masyarakat, 

dengan orang lain, kalian semua juga punya pikiran. Anda sekalian sehari-hari dapat 

berbuat lebih baik sedikit, maka konflik akan menjadi kecil dan sedikit, tetapi konflik 

tetap masih ada. 

Agar kalian dapat meningkat maka juga akan diberikan beberapa ujian bagi kalian, 

di tengah Xiulian acap kali konflik datang secara tiba-tiba, tetapi jika anda Xiulian maka 
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dia bukanlah eksis secara kebetulan, karena anda ingin Xiulian maka saya akan 

menata kembali perjalanan Xiulian anda, menata kembali perjalanan hidup anda, demi 

peningkatan orang Xiulian, maka saat menjumpai masalah acap kali muncul secara 

tiba-tiba, seolah-olah adalah kebetulan, secara permukaan tidak ada bedanya dengan 

konflik antara sesama manusia. Tidak mungkin datang seorang Dewa menciptakan 

kerunyaman bagi anda, yang terwujud semua adalah kerunyaman yang diciptakan oleh 

manusia, dengan demikian baru dapat berperan membantu bagi peningkatan anda. 

Jadi bagaimana agar dapat menangani masalah-masalah tersebut dengan baik? Anda 

sehari-hari seringlah mempertahankan sebuah hati yang belas kasih, saat menjumpai 

masalah lihat pada diri sendiri. Saya tempo hari telah mengucapkan sepatah kata pada 

anda sekalian, jika anda tidak dapat menyayangi musuh anda maka anda tidak dapat 

menjadi Buddha. Seorang Dewa atau seorang manusia yang berada di tengah Xiulian 

bagaimana dapat menjadikan manusia biasa sebagai musuh? Bagaimana bisa ada 

musuh? Tentu saja kalian sekarang masih belum dapat mencapainya, anda harus 

mencapainya secara berangsur-angsur. Pada akhirnya anda harus mencapainya, 

karena musuh anda adalah manusia di tengah manusia biasa, manusia bagaimana 

dapat menjadi musuh Dewa? Bagaimana pantas menjadi musuh Dewa? 

Pengikut: Guru pernah menyinggung bahwa manusia sejak lahir hingga meninggal 

adalah di bawah pengaturan Dewa, lalu menggugurkan kandungan akan berakibat 

bagaimana terhadap jiwa janin bersangkutan? 

Shifu: Sebagai orang yang sudah mulai Xiulian, hal apapun yang pernah dilakukan 

dahulu semuanya dilepas dulu. Dahulu dalam ketidak-tahuan sudah berbuat sesuatu 

biarlah berlalu, apapun juga jangan dipikirkan, anda cukup peduli pada Xiulian saja. Di 

tengah Xiulian tiada hentinya meningkatkan diri, ini adalah nomor satu. Di saat anda 

adalah seorang praktisi Xiulian yang sejati, hal apapun saya juga dapat bantu anda 

untuk diselesaikan, saya juga mampu menyelesaikannya. Namun ada satu hal, jika 

sudah tahu bersalah namun masih dilakukan lagi, itu sama dengan tidak sesuai 

tuntutan sebagai orang Xiulian, dengan demikian anda bukanlah orang Xiulian. 

Perihal menggugurkan kandungan, saya beri tahu anda sekalian, saya telah 

melihat suatu pemandangan, di rumah sakit, di depan pintu dan dalam ruangan banyak 

rumah sakit, ada banyak roh bayi kecil melayang-layang di tengah udara, ada yang 

empat anggota tubuhnya tidak utuh. Roh-roh kecil tersebut tidak ada tempat yang 

dapat mereka pergi, sangat mengibakan, ada yang mungkin pada suatu siklus atau 

suatu masa kehidupan punya hubungan pertalian saudara dengan ibunya. masalah ini 

selanjutnya haruslah diperhatikan. Karena anda Xiulian, saya boleh membantu anda 

menyelesaikan apapun. 

Pengikut: Guru, mengapa metode Gong diajarkan oleh para pembimbing, apakah 

tidak khawatir terjadi penyimpangan? 

Shifu: Masalah ini demikian kiranya, saya menghendaki para pembimbing di saat 

mengajarkan Gong harus mengikuti apa yang dijelaskan dalam buku "Falun Gong." 

Tidak mungkin setiap orang gerakannya persis sama seperti hasil dari satu cetakan, 
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selisih sedikit tidak apa-apa. Tetapi harus sedapat mungkin dilakukan menurut standar, 

sedapat mungkin dilakukan mengikuti inti pokoknya. Karena latihan Gong dari Falun 

Gong berbeda dengan latihan Gong dari metode Gong lainnya, metode Gong lain saat 

tidak berlatih dia berhenti, harus melakukan penutupan Gong. Kalian tidak demikian, 

Falun Gong adalah Fa melatih manusia, selama 24 jam selalu dilatih oleh Gong, 

mengapa dapat mencapai taraf semacam itu? Yaitu sistem mekanis yang saya 

pasangkan untuk anda adalah otomatis, anda berlatih Gong untuk apa? Anda sedang 

memperkuat sistem mekanis yang saya pasangkan untuk anda. Kalian harus ingat, 

kalian berlatih Gong adalah memperkuat sistem-sistem mekanis yang saya pasangkan 

untuk kalian, sedangkan yang benar-benar melatih anda adalah sistem mekanis 

tersebut, sistem mekanis menggerakkan Gong selama 24 jam tiada hentinya sedang 

melatih manusia. Latihan Gong pada Dafa adalah dilatih dengan dorongan sistem-

sistem mekanis tersebut, oleh sebab itu, gerakannya ada sedikit menyimpang tidak 

akan berpengaruh, namun harus sedapat mungkin dilakukan secara akurat, gerakan 

tetap haruslah seragam. 

Pengikut: Ada banyak tempat yang terbelakang tidak dapat menyaksikan video 

pengajaran Gong, gerakan dari satu orang diajarkan kepada orang kedua, orang kedua 

mengajarkan lagi pada orang ketiga, oleh sebab itu gerakan di tempat latihan kami ada 

yang tidak sama. 

Shifu: Orang yang berlatih Gong makin lama akan makin banyak, para praktisi bisa 

saling berkunjung, masalah ini dengan cepat dapat diatasi. Karena ada banyak orang 

sangatlah tidak mudah untuk memperoleh Fa, hal ini saya tahu, lagi pula anda sekalian 

merasa Fa ini bagus, ingin menyebarkan Fa ini kepada orang lain, juga secara diam-

diam telah melakukan banyak pekerjaan, semua ini saya tahu, jasa pahalanya tak 

ternilai. 

Pengikut: Saya punya seorang putri berumur dua tahun dan seorang putra berumur 

dua bulan, hari ini hampir saja ingin mengajak mereka datang. Melalui cara apa dan 

kapan waktunya agar mereka secepatnya berhubungan dengan belajar Fa dan berlatih 

Gong? 

Shifu: Di daratan Tiongkok, anak kecil berumur tiga atau empat tahun juga ada yang 

berlatih, yang berumur tiga tahun lebih sedikit, anak kecil berumur empat tahun sudah 

sangat banyak yang berlatih, sangat umum. Lagi pula anda jangan merasa dia adalah 

anak-anak, anda merasa dia sepertinya tidak dapat memahami, saya beri tahu anda, 

boleh jadi sifat dasar bawaannya bagus, pemahamannya malah lebih baik daripada 

orang dewasa. Orang-orang mengatakan daya penerimaan anak kecil lebih cepat, 

mengapa lebih cepat? Karena kecerdasan bawaannya masih belum sepenuhnya 

terbenam, oleh sebab itu ada kalanya anak kecil sangat paham, jika anak kecil itu 

punya asal usulnya, maka pangkal kebijakannya akan makin baik. 

Pengikut: Bagaimana memahami tentang masalah Tianmu? Dapatkah seiring 

terbukanya Tianmu pada tingkat yang berbeda, berlatih Gong akan memiliki 
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pemahaman yang lebih mendalam terhadap wajah asli alam semesta, lalu bagaimana 

pemahaman Buddha terhadap wajah asli alam semesta? 

Shifu: Mengenai hal ini saya beri tahu anda sekalian, manusia selamanya juga tidak 

dapat memahami wajah asli alam semesta dikarenakan manusia berada pada tingkat 

manusia ini. Buddha dapat memahami alam semesta, itu ditentukan oleh tingkatan dan 

taraf kondisi Buddha. Bagi Dewa tingkat rendah dia juga tidak dapat memahami 

keadaan alam semesta yang tingkatnya lebih tinggi, dapat juga dikatakan orang Xiulian 

yang terbuka kesadarannya pada tingkat berbeda, atau Sang Sadar dari tingkat 

berbeda, apa yang terlihat oleh mereka adalah wajah asli alam semesta pada tingkat di 

mana mereka berada, yang di atas tingkat mereka masih tetap tidak terlihat. 

Selain itu kalian di tengah proses Xiulian bukan setiap orang dibukakan Tianmu. 

Sekiranya seperti Buddha, apapun terlihat dengan jelas maka sudah tidak dapat 

berkultivasi lagi, kultivasinya akan sangat lambat. Jika Tianmu benar-benar sudah 

terbuka, ruang dimensi lain yang terlihat akan lebih sungguhan daripada ruang 

manusia ini, kesan tiga dimensi dan persepsi terhadap benda jadi makin jelas, makin 

sungguhan daripada melihat manusia. Pada keadaan umumnya saya hanya 

memperkenankan praktisi yang mampu melihat, agar mereka melihat bagian lokal dari 

keadaan ruang dimensi lain, orang yang mampu melihat dengan lingkup sangat besar, 

keadaan yang terlihat pada umumnya buram, atau hanya mampu melihat dengan jelas 

keadaan di tingkat rendah, kecuali dalam keadaan khusus. Mengapa demikian? 

Seandainya manusia diperkenankan melihat dengan begitu jelas, semua orang juga 

segera datang ikut Xiulian, dan juga sangat teguh, jika demikian kesesatan sudah 

terjebol, yang perlu disadari juga tidak eksis lagi, kultivasi juga sudah tidak 

diperhitungkan. Hanya di tengah kesesatan manusia baru dapat Xiulian, di tengah 

kesesatan baru dapat menyadari, mengalami penderitaan seperti ini baru termasuk 

hitungan. Jika semuanya terlihat jelas, walau mengalami penderitaan sebesar apapun 

juga tidak akan mengeluh. Mengapa Buddha sulit untuk menaikkan tingkatnya? Segala 

keadaan sebenarnya sudah terlihat, bagaimana ia meningkat? Peningkatannya jadi 

sangat lambat, karena tidak ada penderitaan yang ia alami. Manusia tidak dapat 

melihat keadaan yang sebenarnya, maka manusia baru dapat berkultivasi, tidak dapat 

melihat juga berupa penderitaan, segalanya dari manusia adalah penderitaan. 

Ada orang bertanya pada saya: Guru, saya sudah berlatih Gong, mengapa 

penyakit saya tak kunjung sembuh? Saya katakan anda datang untuk mengobati 

penyakit ataukah datang untuk Xiulian? Jika anda datang untuk Xiulian, anda sama 

sekali jangan memikirkan hal-hal tentang penyakit, secara total tidak lagi memikirkan 

hal-hal tersebut baru dapat sembuh, setelah tiada keterikatan baru bisa sembuh. 

Karena anda masih saja mendekap hati manusia biasa yang semula itu, tidak dapat 

memperlakukan diri anda sebagai praktisi Gong. Secara dasar singkirkanlah 

keterikatan manusia, coba lihat bagaimana? Ada orang tidak bisa tidur, bukankah 

berlatih Gong justru baik jika tidak bisa tidur? Coba lihat apakah anda bisa tidur atau 

tidak. Saya kemukakan pada anda sekalian bahwa itu hanya selisih sekilas pikiran, 

perbedaan Dewa dan manusia justru pada selisih sekilas pikiran ini, jika dapat melepas 

berarti orang Xiulian, anda tidak dapat melepas maka anda adalah manusia. 
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Pengikut: Apakah sekarang ada yang Xiulian secara khusus? Jika ada, apakah saya 

boleh menjadi pengikut yang Xiulian secara khusus? 

Shifu: Fa sudah diajarkan terbuka, mayoritas orang juga berkultivasi secara demikian, 

tentu saja ada beberapa biksu, biksuni yang berkultivasi Dafa. Xiulian Dafa tidak 

mementingkan formalitas, sesungguhnya Buddha, Tao dan Dewa di atas langit juga 

demikian memandangnya. Buddha tidak mengutamakan formalitas di tengah manusia 

biasa, yang diutamakan adalah penyingkiran sifat hati manusia melalui kultivasi. 

Sekalipun membangun kuil lebih banyak lagi, setiap hari bersembah sujud di hadapan 

patung Buddha, namun setelah keluar pintu rumah anda tetap mengikuti kebiasaan 

anda, ini bukanlah Xiulian. Dengan sepenuh hati mengultivasi diri anda sendiri, Buddha 

pun jadi senang melihatnya. Tidak terletak pada formalitas, yang sejati berkultivasi 

tentu akan diperhatikan oleh Shifu. Xiulian memang adalah menyingkirkan sifat hati 

manusia ini melalui kultivasi. (Tepuk tangan) Sesungguhnya menjalani Xiulian Dafa 

dengan memisahkan diri dari kelompok manusia yang rumit malah jadi lambat. Tentu 

saja apabila anda ingin Xiulian dengan meninggalkan kehidupan duniawi, kita sekarang 

masih belum ada kondisi yang demikian. 

Pengikut: Setelah tubuh manusia bertransformasi mencapai materi berenergi tinggi, 

apakah ada pengaruh terhadap makanan yang dikonsumsi? 

Shifu: Makanan yang dikonsumsi akan ditransformasi oleh sistem mekanis di tengah 

Xiulian. selama Xiulian masih menjalani Xiulian secara normal. 

Pengikut: Orang Tionghoa yang lahir di Amerika hanya dapat berbahasa Inggris, 

apakah mereka dapat Xiulian mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Dewasa ini ada banyak pengikut adalah orang kulit putih, berbicara bahasa 

apapun tidak memengaruhi Xiulian. Saya di Swedia menyelenggarakan satu kelas 

ceramah untuk pengikut orang kulit putih, pemahaman mereka juga sangat baik, 

peningkatannya di dalam Xiulian juga sangat cepat. Orang Tionghoa memiliki sejarah 

yang kuno, dan kebudayaan yang berasal usul amat dalam, ciri khas orang Tionghoa 

sangat tertutup, hal-hal di lubuk hatinya sangat banyak. Bila ingin membuat orang 

Tionghoa mengerti melalui dalil prinsip, maka harus mengutarakan prinsip-prinsipnya 

dengan sangat rinci. Namun orang kulit putih tidak demikian. Watak mereka terbuka, 

berbicara terus terang. Saat dia marah anda dapat melihatnya secara nyata, saat dia 

gembira anda juga dapat melihatnya secara nyata, dalam hatinya tidak menyimpan 

sesuatu, semuanya tampak di permukaan. Intuisi mereka lebih kuat daripada orang 

Tionghoa, tidak perlu prinsip yang terlalu dalam, sekali dikemukakan dengan jelas 

sudah mengerti, tidak ada rintangan psikologis yang terlalu banyak, kultivasinya malah 

sangat cepat. 

Tidak dapat berbahasa Tionghoa sama juga dapat Xiulian, namun ada satu hal, 

bahasa Inggris hanya dapat menerjemahkan arti permukaan dari apa yang saya 

utarakan, untuk secara akurat menerjemahkan arti di tingkat permukaan, hal ini tak 

dapat diwujudkan, tetapi tidak memengaruhi kandungan makna tingkat tinggi. Manusia 

di kemudian hari belajar Fa, hal-hal di tingkat permukaan dari manusia seyogianya 
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sangat penting. Maka manusia di kemudian hari jika tidak mengerti bahasa Tionghoa 

akan jadi sangat sulit. 

Pengikut: Jenis manusia yang berbeda ada surga mereka yang berbeda, mengapa 

orang kulit hitam di Afrika tidak punya? 

Shifu: Orang kulit hitam juga ada Dewa yang menciptakan mereka, hanya saja mereka 

telah melupakannya terlalu dini. 

Pengikut: Apakah semua agama memiliki surga? 

Shifu: Agama ortodoks barulah memiliki surga, agama-agama yang sesat tidak 

memiliki surga. Selain itu di masa akhir Dharma, sebenarnya agama sudah tidak ada 

Dewa sejati yang memedulikan. Apa yang dahulu Dewa menghendaki manusia untuk 

dipatuhi, manusia sudah tidak mematuhinya lagi, sejumlah orang dalam agama secara 

inisiatif berperan melakukan hal-hal buruk. Ada yang memanfaatkan status agamanya 

untuk meraup uang, ada yang menjadi politisi, ada yang secara inisiatif berperan 

merusak masyarakat, mereka sendiri sudah tidak percaya pada Tuhan, mereka sendiri 

sudah tidak Xiulian lagi. Anda cobalah tanya pada biksu atau biksuni: "Dapatkah anda 

membuat saya mencapai kesempurnaan? Dapatkah anda mencapai kesempurnaan?" 

Saya pernah bertanya pada orang yang sudah menjadi biksu selama 60 sampai 70 

tahun, dia tidak berani mengatakan dunia Sukhavati itu ada, jika demikian untuk apa 

masih berkultivasi? Pintu surga sudah tertutup, hal-hal yang kacau-balau memang 

bukan diajarkan oleh Dewa, lebih-lebih tidak patut berbicara tentang surga. 

Pengikut: Dalam mimpi bertemu Shifu sedang membimbing kami, berbicara dengan 

kami, bagaimana menjelaskan mimpi tersebut? 

Shifu: Ada sebagian orang yang dasar bawaannya lebih baik memang dapat 

bersinggungan dengan hal ini, anak kecil lebih banyak, pada keadaan umumnya di saat 

meditasi mencapai Samadhi bertemu saya, kebanyakan tidak akan berbicara kepada 

anda, seandainya berbicara juga berupa isyarat. Ada orang mengatakan Guru 

mengajarkan Gong di dalam mimpi, hal ini harus diwaspadai, harus lihat Gong apa 

yang diajarkan kepada anda, jika keluar dari lima perangkat metode Gong ini, itu pasti 

adalah datang mengganggu anda; hal-hal yang diutarakan jika keluar dari prinsip Fa 

yang saya ajarkan, itu mutlak bukan saya, itu adalah yang palsu. Setiap bertemu 

dengan yang palsu anda boleh mengusirnya, anda boleh mengatakan bahwa saya 

Xiulian Falun Dafa tidak menginginkan barang anda, jika dia tidak mau pergi maka 

anda panggillah nama saya. 

Pengikut: Menanggung penderitaan dapat menghapus karma, menahan penyakit 

apakah dapat menghapus karma? 

Shifu: Perihal menahan penyakit, manusia di saat menanggung penderitaan semua itu 

adalah sedang menghapus karma. Menahan penyakit juga sedang menghapus karma. 

Saya tadi mengatakan bahwa seseorang bila seumur hidup tidak kena penyakit, 

setelah meninggal dia dipastikan masuk neraka, karena dia dalam seumur hidupnya 

hanya berbuat karma tanpa pernah membayar karma. Kebahagiaan memang adalah 



35 

 

dambaan manusia biasa, orang Xiulian jika tidak menanggung sedikit penderitaan 

maka tidak dapat membayar karma yang diperbuatnya dahulu. Bersamaan juga tidak 

ada peningkatan dalam pikiran, dengan demikian berarti bukan Xiulian. 

Pengikut: Kapan ada pengikut yang berkultivasi secara khusus? 

Shifu: Saya bukan tidak memperkenankan anda sekalian berkultivasi secara khusus, 

ada biksu dari kuil bahkan telah Xiulian Dafa, dia sudah meninggalkan kehidupan 

duniawi, tidak dapat kembali menjalani kehidupan duniawi, jadi dalam masa tertentu 

akan eksis keadaan seperti ini, tetapi bagi lainnya yang belum meninggalkan 

kehidupan duniawi maka berkultivasi saja di rumah, yang saya tinggalkan bagi kalian 

adalah jalan Xiulian di tengah masyarakat umum. 

Pengikut: Harap Guru membukakan Tianmu bagi kita semua. 

Shifu: Hal ini tidak perlu dibicarakan lagi. Di tengah proses Xiulian anda, di tengah 

proses anda membaca buku, hal ini sedang dilakukan bagi anda. Segala sesuatu yang 

dibutuhkan orang Xiulian, termasuk Tianmu semuanya dibuka, tetapi bukan setiap 

orang diperkenankan melihat. 

Pengikut: Suami saya telah meninggal, saya terlampau rindu padanya, bagaimana 

saya baru dapat melepaskan keterikatan ini? 

Shifu: Anda "terlampau rindu padanya," itu adalah suatu sifat hati manusia biasa, 

lepaskan itu anda baru dapat Xiulian. Saya kemukakan pada anda sekalian sebuah 

prinsip yang sederhana, manusia semuanya terikat pada Qing13 keluarga di tengah 

manusia biasa, apakah anda tahu anda telah berapa kali reinkarnasi lahir kembali di 

tengah manusia biasa? Anda pernah ada berapa banyak ayah-ibu-saudara-isteri-anak-

suami? Di saat anda lahir kembali di tengah manusia biasa, kerabat anda pada setiap 

masa kehidupan, pernahkah anda rindukan mereka seperti ini, apakah anda sanggup 

merindukan semua itu? Yang mana adalah kerabat anda yang sesungguhnya? Tempat 

yang menciptakan jiwa anda itu barulah kerabat anda yang sesungguhnya, dia sedang 

menunggu anda pulang, anda malah tersesat di sini, terikat pada hal-hal yang 

sementara ini. 

Anda sekalian datang dalam satu keluarga, maupun datang ke dunia, sama 

seperti menginap di hotel, tinggal sementara hanya satu malam, keesokan harinya 

sudah bubar, pada siklus kehidupan berikutnya siapa yang saling mengenal? Di 

sekeliling anda bisa saja ada suami dan kerabat lainnya yang dulu anda sayangi, 

apakah anda mengenalinya? Apakah dia mengenali anda? Yang saya kemukakan 

adalah prinsip Fa, bukan menyuruh kalian tidak menaati orang tua, yaitu menghendaki 

anda sekalian melepaskan keterikatan hati manusia ini. Keterikatan hati apapun yang 

menyeret anda, anda juga tidak dapat Xiulian, dia selalu menggaet anda dengan erat 

tidak menghendaki anda Xiulian, tidak memperkenankan anda menjadi Buddha. 

Dibicarakan dari sudut pandang ini bukankah dia sedang menyiksa anda? Tidak 

                                                             
13

 Qing -- Perasaan; sentimen. 
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memperkenankan anda menjadi Buddha? Anda sendiri masih tidak mengerti apa 

gerangan masalahnya. Orang yang sudah meninggal, sudah meninggal masih 

mencengkeram anda, anda lebih-lebih harus melepasnya. Saya ini sekadar 

mengutarakan dalil prinsip bagi anda, saya ingin agar anda mengerti. Sekalipun anda 

adalah manusia biasa yang tidak Xiulian, anda di tengah manusia biasa selalu 

menderita dikarenakan orang yang telah meninggal, hidup anda juga tidak akan 

bahagia. Hidup manusia sangat singkat, di dunia Buddha melihat masyarakat manusia 

biasa makin singkat. Dua Buddha ketika sedang berbicara melihat anda dilahirkan, 

selang sebentar berbicara beberapa patah kata lagi anda sudah meninggal dan dikubur, 

begitu cepatlah kiranya. Manusia berada di dalam medan waktu manusia ini merasa 

sangat lambat. 

Pengikut: Kadang-kadang timbul sejumlah pikiran yang campur-aduk, saya tahu itu 

tidak baik, tetapi sulit sekali disingkirkan, apakah ini berupa iblis? 

Shifu: Anda tahu pikiran campur-aduk anda ini tidak baik, maka anda sedapat mungkin 

menolaknya. Saya beri tahu anda sekalian, manusia hidup di dunia sering kali bukan 

dirinya yang sedang berpikir, bukan dirinya yang hidup. Kalian lihatlah orang-orang 

sekarang, tak peduli orang dari negara manapun, seharian dilanda kesibukan, 

bagaimana dia menjalani hidup? Saya beri tahu anda sekalian, ada orang yang 

separuh darinya bukan hidup sebagai dirinya sendiri, bahkan ada orang yang 

seluruhnya bukan hidup sebagai dirinya sendiri. 

Terutama manusia modern, apakah mereka tahu bagaimana dirinya hidup? 

Manusia dalam seumur hidup sejak kecil hingga dewasa telah mengumpulkan banyak 

sekali apa yang disebut pengalaman, sedangkan apa yang disebut pengalaman itu 

telah membentuk konsep pikiran manusia. Orang merasa ketika menemui masalah 

asalkan dia menangani secara demikian maka dapat ditangani dengan baik, maka 

lama-kelamaan konsep yang baku telah terbentuk, ada banyak hal anda merasa telah 

ditangani dengan sangat baik, namun anda sendiri malah telah tiada, anda sendiri 

sudah tidur. Anda yang hidup di tengah masyarakat umum, tubuh fisik anda telah 

dikuasai oleh konsep yang terbentuk pasca lahir, anda melakukan hal ini, melakukan 

hal itu, seharian berpikiran kacau, seperti inilah menjalani hidup. Sedangkan konsep-

konsep tersebut semuanya terbentuk demi melindungi anda agar tidak menderita 

kerugian. Anda tidak menderita kerugian maka anda tidak dapat membayar karma, 

anda akan mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya anda dapatkan, anda 

akan mencelakakan orang lain, dengan demikian anda akan tiada hentinya 

menciptakan karma. Sedangkan karma-karma tersebut juga hidup, karena konsep 

pasca lahir dan karma bisa membentuk karma pikiran di dalam otak manusia, maka di 

saat anda Xiulian anda harus melenyapkannya. Karena yang Xiulian adalah manusia 

maka tidak boleh karma pikiran yang dikultivasi, jika dia yang dikultivasi malah bukan 

mengultivasi anda, anda juga tidak akan membiarkan, tentu saja saya juga tidak akan 

membiarkan. 

Saya menghendaki anda menjadi Buddha, menghendaki anda Xiulian, di tengah 

Xiulian anda harus menyingkirkan konsep pasca lahir anda, melenyapkan karma 
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pikiran yang telah menggantikan diri anda, namun dia itu hidup, dia tidak akan 

membiarkan, justru karena dia berada di otak anda, maka dia akan menggoyahkan 

pikiran anda, agar pikiran anda tidak stabil, menyebabkan anda tidak belajar Fa, tidak 

percaya pada Fa, mendorong anda melakukan hal ini dan hal itu, bahkan tanpa sadar 

bisa melakukan hal buruk. Karena anda dulu sebelum Xiulian pernah mencaci orang, 

pernah memikirkan hal-hal buruk, sehingga terbentuklah karma-karma tersebut. 

Dengan demikian, karma pikiran semuanya bereaksi dalam pikiran anda, berupa kata-

kata yang mencaci orang, yang membuat anda tidak percaya pada Fa, bahkan 

mencaci saya. Saya tidak mencatat kesalahan anda, karena bukan anda yang mencaci 

saya, kalau bukan demikian dosa anda jadi sangat besar. Adalah karma pikiran anda 

yang sedang mencaci saya, tetapi di tengah Xiulian anda harus menyingkirkannya, jika 

tidak berarti anda yang sedang mencaci. Oleh sebab itu asalkan anda 

menyingkirkannya, menolaknya, anda tahu bukan anda yang sedang mencaci, 

melainkan karma pikiran yang sedang berperan, iblis yang sedang berperan, kita 

bersama-sama melenyapkannya, menemukan diri anda kembali. Dewasa ini 

kebanyakan orang hidup di dunia bukan dirinya sendiri yang hidup, dia hidup demi 

kesadarannya, demi konsep yang terbentuk pasca lahir. 

Pengikut: Apa yang disebut fenomena langit? Praktisi Xiulian yang seberapa tinggi 

tingkatnya dapat terbebas dari isyarat fenomena langit? 

Shifu: Fenomena langit tidak akan memberikan suatu isyarat kepada manusia. 

Dewasa ini hanya hewan yang telah mendapatkan Qi kecerdasan melakukan hal-hal 

yang mengendalikan manusia di masa manusia sudah dalam keadaan tidak baik. 

Dewa telah menetapkan bagi manusia sebuah piringan yang sangat besar di atas langit, 

ia sedang berputar, di atasnya telah ditentukan masyarakat manusia pada masa apa 

akan timbul keadaan apa. Ketika berputar sampai masa tertentu, masyarakat manusia 

dengan tak terasa akan muncul suatu keadaan, inilah yang disebut perubahan 

fenomena langit. 

Pengikut: Kriteria "reinkarnasi" seperti apa? 

Shifu: Reinkarnasi juga ada kriterianya? Suatu kehidupan di tengah reinkarnasi 

mungkin pada masa kehidupan sekarang ini adalah manusia, masa kehidupan 

berikutnya adalah hewan, bisa saja reinkarnasi menjadi tumbuhan. Pokoknya dapat 

reinkarnasi menjadi apapun, perihal reinkarnasi menjadi apa ditentukan oleh besar 

kecilnya karma seseorang. 

Pengikut: Suming Tong14 dapatkah memprediksi masa mendatang? 

Shifu: Suming Tong dapat memprediksi masa mendatang? Suming Tong dapat 

mengetahui satu siklus kehidupan atau beberapa siklus kehidupan dari seseorang, 

mungkin juga lebih banyak. Ada orang bahkan tahu dirinya berasal dari mana, juga 

                                                             
14 Suming Tong adalah kemampuan untuk mengetahui masa mendatang dan masa lalu seseorang (Zhuan Falun, 

ceramah 2). 
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dapat mengetahui masa depan anda bagaimana, tidak hanya tahu tentang diri sendiri, 

juga bisa tahu tentang orang lain, ini adalah Suming Tong. 

Pengikut: Buddha dan Bodhisattva dapat mengetahui masa lampau seberapa lama? 

Masa mendatang seberapa lama? 

Shifu: Tanpa kebocoran barulah dapat berkultivasi menjadi Buddha dan Bodhisattva, 

tanpa kebocoran berarti segala apapun sudah tahu. Anda tidak dapat menganggap hal-

hal tersebut sebagai pengetahuan untuk dipelajari, saya juga tidak dapat menjawab 

pertanyaan seperti ini. Ada orang sering bertanya pada saya: "bagaimana Buddha 

menjalani hidup?" Saya beri tahu anda sekalian, manusia mutlak tidak boleh tahu 

bagaimana Buddha menjalani hidup. Anda ingin tahu bagaimana Buddha menjalani 

hidup, anda berkultivasilah menjadi Buddha. Ada orang telah melihat dunia Sukhavati, 

telah melihat dunia Falun, juga telah melihat dunia lainnya, itu adalah sesuatu yang 

dimanifestasikan untuk anda pada tingkatan anda itu, bila anda ingin melihat keadaan 

sesungguhnya secara utuh, anda harus mencapai kriteria Buddha barulah anda dapat 

melihat keadaan sesungguhnya. Sama seperti Fa ini, pada suatu tingkat anda melihat 

dia adalah prinsip hukum pada tingkat tersebut, pada tingkat lainnya anda melihat dia 

juga adalah prinsip hukum pada tingkat lain. Keadaan sesungguhnya pada tingkat 

tinggi tidak boleh diperlihatkan bagi tingkat rendah, ini adalah prinsip alam semesta. 

Pengikut: Buddha palsu hasil sembahan manusia kelak bagaimana kesudahannya? 

Shifu: Hal ini ditentukan berdasarkan kebaikan dan kejahatan mereka. Yang 

mengacaukan masyarakat, mengacaukan alam semesta semuanya harus diberantas, 

tentu saja ada yang baik akan diberikan jalan solusi untuk reinkarnasi, semua itu ada 

pengaturannya. 

Pengikut: Xiulian Xinxing apakah ada cara yang sistematis? 

Shifu: Fa yang saya berikan kepada anda ini adalah yang paling sistematis, tidak ada 

lainnya yang lebih sistematis, anda baca saja "Zhuan Falun". 

Pengikut: "Letakkan pisau jagal, seketika jadilah Buddha di tempat itu," ini adalah 

ungkapan dalam agama Buddha, bagaimana mengenai hal ini dalam aliran Falun? 

Shifu: Perkataan ini bukan diucapkan oleh Sakyamuni, melainkan oleh manusia di 

kemudian hari. Oleh sebab itu dikatakan agama Buddha pada masa akhir Dharma 

sudah tidak mudah untuk menjalani Xiulian, bukan perkataan Buddha juga dianggap 

sebagai perkataan Buddha, manusia modern sudah tidak tahu apa gerangan 

masalahnya, itu bukanlah prinsip Buddha. Sudah membunuh sekian banyak orang 

begitu meletakkan pisau jagal dia segera menjadi Buddha, mana ada hal semacam itu? 

Sekalipun orang baik juga masih harus berkultivasi, bukankah demikian prinsipnya? 

Tentu saja makna yang diutarakan di dalamnya mungkin adalah selanjutnya tidak lagi 

melakukan hal buruk, mungkin ada maksud ingin menjalani Xiulian, tetapi masih 

terpaut jauh sekali dari Buddha. 

Pengikut: Mohon dijelaskan lebih lanjut perihal "tubuh akan makin besar." 
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Shifu: Pikiran orang Xiulian, kapasitas dan volumenya semua bertambah besar, maka 

ada kalanya kalian di saat berdiri memancang merasa jadi sangat tinggi dan besar, ada 

juga yang merasa jadi sangat kecil, karena tubuh di sana yang telah berhasil dikultivasi 

dapat berubah menjadi besar dan kecil. Tubuh orang Xiulian benar-benar dapat 

berubah menjadi besar, jika tidak, anda berada di tingkat tinggi juga tidak mampu 

merangkum pemahaman terhadap keadaan sesungguhnya alam semesta. Di tengah 

Xiulian tubuh pada satu ruang dimensi kian membesar dibandingkan satu ruang 

dimensi. Tubuh fisik saya duduk di sini adalah sekian besar yang terlihat oleh kalian, 

namun tubuh saya di sana satu dibandingkan satu kian membesar, satu dibandingkan 

satu kian membesar, yang besar itu bagi anda yang hadir di sini, sekalipun Tianmu 

anda adalah yang terbuka paling baik, juga hanya dapat melihat bagian bawah dari jari 

kaki saya ini, bagian atasnya tak terlihat, ini masih bukan merupakan yang paling besar. 

Tentu saja ini bukan bermaksud memamerkan sesuatu, antara Guru dan pengikut tidak 

ada praktik kebohongan. Saya kemukakan pada anda sekalian, tubuh orang Xiulian 

benar-benar sedang membesar volumenya. Saya ingat Yoga di India ada sebuah 

lukisan, yang dilukis adalah pembicaraan Bhagavan kepada pengikutnya, beliau 

mengatakan: "Anda lihatlah, segala Dewa juga berada di dalam tubuhku." Dewa-Dewa 

yang dilukis semuanya berada dalam tubuhnya. Perihal Xiulian, tujuannya ialah ingin 

berkultivasi menjadi Dewa. Besar-kecilnya Dewa adalah besar-kecilnya tingkatan, 

tinggi-rendahnya buah status, dengan demikian membuat tubuh Dewa sesuai dengan 

tingkatan buah status. 

Pengikut: Mohon tanya apakah anda kali ini siap datang ke Amerika untuk 

mengadakan kelas belajar ceramah Fa 9 hari? 

Shifu: Tidak, sebabnya ialah Fa ini sudah dibabarkan secara menyeluruh. Setelah 

"Zhuan Falun" diterbitkan, saya sudah tidak lagi berceramah Fa secara sistematis. 

Karena bila saya berceramah lagi, saya tidak akan menyampaikannya tanpa satu huruf 

pun yang berbeda menuruti "Zhuan Falun". Saat saya berceramah tidak ada naskah, 

saya akan berbicara berdasarkan keadaan berbeda dari para praktisi, sebuah masalah 

yang sama akan saya bicarakan dengan berpijak pada sudut pandang yang berbeda, 

oleh sebab itu tiap kali tidak sama. Dengan demikian jika saya adakan lagi kelas 

ceramah dan berceramah Fa secara sistematis, maka akan mengganggu para praktisi 

yang Xiulian mengikuti "Zhuan Falun". Karena saya menemukan pada satu masalah 

yang sama, saya mengutarakannya makin lama makin tinggi, karena saya makin lama 

makin ingin agar praktisi mengerti, (tepuk tangan) maka hal-hal yang diutarakan akan 

mengganggu Xiulian praktisi. Fa ini telah dipublikasikan dalam bentuk cetakan, maka 

sudah tidak boleh lagi menyampaikannya secara sistematis, tetapi asalkan anda 

sekalian berkultivasi dengan mengikuti "Zhuan Falun", hasilnya adalah sama. Keadaan 

seperti begini menjawab pertanyaan tertentu di tengah Xiulian bagi anda sekalian, ini 

diperkenankan. 

Pengikut: Di atas dunia ada begitu banyak orang, bagaimana Guru mengetahui siapa 

saja yang sedang Xiulian? 
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Shifu: Xiulian pada taraf kondisi tinggi dan taraf kondisi rendah pemahaman pikirannya 

tidaklah sama, tidak sama dengan apa yang anda bayangkan dengan menggunakan 

pikiran manusia. Manusia di tengah proses Xiulian ketika mencapai taraf kondisi 

tertentu dapat menghasilkan Fashen, bahkan menghasilkan Fashen dalam jumlah tak 

terhitung, Fashen akan membantu tubuh utama (juga disebut pribadi master) 

menyelesaikan pekerjaan membimbing para pengikut, melindungi pengikut, dan 

melakukan banyak hal-hal konkret. Fashen adalah manifestasi dari kebijakan saya, 

kebijakan semacam ini juga memiliki wujud Dewa, dikatakan terus terang adalah diri 

saya sendiri. Dari itu Fashen saya memiliki wujud seutuhnya dan pemikiran seutuhnya 

dari diri saya sendiri, hal apapun dapat dilakukan, tetapi tidak ada bedanya dengan 

yang dilakukan oleh tubuh utama. Namun di bawah tingkatan tersebut siapapun juga 

tidak dapat melihat kaitan intern semacam ini, hanya setelah melampaui tingkatan 

tersebut baru dapat melihatnya. Dalam melakukan pekerjaan secara konkret, yang 

dilakukan Fashen sama dengan apa yang ingin saya lakukan sendiri, karena itu adalah 

manifestasi berwujud dari pikiran saya. 

Pengikut: Apa bedanya antara "tanpa ada yang dimohon namun memperoleh dengan 

sendirinya" dan "tanpa ada yang dijadikan keterikatan namun kebijakan muncul dengan 

sendirinya?" 

Shifu: Di dalam Xiulian Dafa menjelaskan kitab agama Buddha, saya kira tidak begitu 

cocok. Dikatakan dari lingkup kecil, yang diutarakan Sakyamuni adalah hal-hal dari 

aliran dia itu, di sini adalah hal-hal dari aliran saya ini, ini menyangkut masalah aliran 

Fa tidak mendua, dikatakan dari lingkup besar, segala Fa juga bersumber dari Dafa, 

masih ada banyak faktor-faktor rumit yang anda tidak ketahui, oleh sebab itu saya 

sejak awal tidak ingin menjelaskan istilah dan pengertian yang ada dalam agama 

Buddha. Ada kalanya secara sambilan dibicarakan sejenak, dikemukakan sebagai 

contoh, itu adalah dalam rangka mengutarakan Fa saya. Saya juga menasihati anda 

sekalian, jika dalam benak anda masih ada hal-hal dalam agama, setelah Xiulian Falun 

Dafa, anda cepatlah lepaskan mereka, cuci bersih diri sendiri, jika tidak, anda akan 

terganggu secara serius olehnya, lagi pula anda masih bisa menggunakan hal-hal 

dalam agama Buddha untuk menilai perkataan yang saya ucapkan, jadi anda sudah 

tidak dapat Xiulian lagi. Kendati dalam agama Buddha juga menyinggung perihal aliran 

Fa tidak mendua, sekarang adalah masa kekacauan Fa dari akhir Dharma, anda 

sekalian harus hati-hati. 

Berbicara tentang aliran Fa tidak mendua, sesungguhnya di dalam agama ada 

berapa orang yang benar-benar dapat mengerti maksudnya? Dalam agama juga ada 

orang yang berkultivasi dengan segala aliran. Biksu yang berkultivasi Buddhisme Zen 

juga berkultivasi Tantra, kitab manapun juga dibaca, orang yang berkultivasi aliran 

tanah suci juga membicarakan hal-hal dari Buddhisme Zen. Anda berkultivasi pada 

suatu aliran seyogianya membaca kitab dari aliran itu, kitab-kitab tersebut bukan 

semuanya merupakan perkataan Sakyamuni. Anda membaca kitab Huayan(華嚴經), 

setelah berhasil kultivasi akan pergi ke dunia Huayan, yang membaca kitab Amitabha 

pergi ke dunia Sukhavati, orang generasi berikutnya mengira semua kitab adalah 
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warisan Sakyamuni, maka sekali anda berkultivasi campuran, Buddha manapun juga 

tidak memedulikan anda lagi. Orang zaman sekarang percaya pada Buddha umumnya 

menganut sebuah pemikiran: semuanya adalah Buddha, menyembah siapa saja 

apakah tidak boleh? Semuanya adalah kitab Buddha, membaca yang mana saja 

apakah tidak boleh? Itu adalah pemikiran manusia. 

Apakah anda sekalian tahu mengapa dengan membaca "Zhuan Falun" dapat 

berhasil kultivasi mencapai dunia Falun? Di tengah Xiulian dapat memperoleh benda 

yang seharusnya dimiliki dari aliran ini berupa Falun dan sebagainya? Kitab agama 

juga demikian, anda berkultivasi pada suatu aliran, anda juga sedang memperoleh 

benda dari aliran dia itu, maka Dewa dari aliran tersebut seyogianya akan 

memasangkan benda-benda dari aliran dia itu pada tubuh anda. Jika anda membaca 

pula kitab aliran lain, dari aliran lain anda dipasangkan pula benda aliran dia itu, aliran 

mana saja juga dipelajari, maka tubuh anda jadi kacau, bagaimana anda berkultivasi? 

Seumpama anda memasangkan sebuah onderdil mesin cuci ke dalam televisi, saya 

kira televisi anda itu sudah tidak dapat ditonton lagi, hal ini tidaklah seperti yang 

dipikirkan manusia begitu sederhana, begitu mudah. 

Xiulian adalah sebuah proses evolusi yang luar biasa serius dan rumit dari 

peningkatan Gong dan jiwa, ia lebih presisi dibandingkan dengan instrumen manusia 

yang paling presisi sekalipun, maka benda Xiulian tidak boleh dicampur menjadi satu, 

juga tidak akan bercampur menjadi satu. Begitu seseorang telah berbuat demikian, 

Buddha melihat anda berkultivasi yang ini juga berkultivasi yang itu, maka semuanya 

juga tidak akan memberikan benda mereka kepada anda, ini juga merupakan masalah 

Xinxing dari orang Xiulian. Seperangkat benda milik Buddha Tathagata pribadi adalah 

hasil dari kultivasi yang sulit dan menderita dengan melewati berapa banyak siklus 

kehidupan, dengan demikian telah membentuk dunianya, dunia dia itu seutuhnya 

terbentuk oleh unsur-unsur Xiulian dia, anda masih seorang manusia lalu ingin sesuka 

hati mengubahnya? Bersamaan waktu berkultivasi pada dua aliran berarti anda ingin 

merusak Fa dari dua Buddha, bersamaan waktu berkultivasi pada tiga aliran berarti 

anda sedang merusak Fa dari tiga Buddha, bukankah ini adalah dosa? Ada orang 

mengatakan saya juga tidak tahu akan hal ini, justru karena anda tidak tahu, maka 

Buddha juga tidak memberikan anda apa-apa, juga tidak membiarkan anda berbuat 

dosa tersebut, ini adalah sebab pokok dari aliran Fa tidak mendua. Manusia tidak tahu, 

mengira belajar dengan cara demikian betapa luas wawasannya, ini adalah keterikatan. 

Berkultivasi pada suatu aliran berpeganglah pada aliran itu, Buddhisme Zen15 ya 

Buddhisme Zen, Tanah Suci16 ya Tanah Suci, Huayan17 ya Huayan, Tiantai18 ya Tiantai, 

Tantra19 ya Tantra. Sedangkan dalam Tantra juga tidak boleh berkultivasi semaunya, 

aliran merah ya aliran merah, aliran putih ya aliran putih. Ini mutlak tidak boleh 

                                                             
15Buddhisme Zen--禪宗(Chanzong) 
16Tanah Suci--淨土(Jingtu) 
17Huayan--華嚴(Huayan) 
18Tiantai--天台(Tiantai) 
19Tantra--密宗(Mizong) 
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dilakukan semaunya, Xiulian adalah hal yang paling serius, paling serius, bagi manusia 

tidak ada hal yang lebih serius dibandingkan ini. Karena dia paling mulia, maka harus 

menyikapinya dengan serius. Tentu saja saya juga tidak akan memaksa anda harus 

belajar Falun Gong, jika anda merasa pada satu aliran dalam agama Buddha dapat 

mencapai kesempurnaan, anda pelajarilah, tetapi bila saya tidak menjelaskan hal ini 

kepada anda berarti saya tidak bertanggung jawab kepada anda. Karena anda punya 

takdir pertemuan hadir di sini, maka saya harus beri tahu anda, agama pada masa 

akhir Dharma sekalipun biksu atau biksuni juga sulit untuk berkultivasi, coba anda 

tanya pada biksu atau biksuni apakah mereka dapat mencapai kesempurnaan? Saya 

tahu segala apapun, para biksu atau biksuni di dunia, termasuk rohaniawan di seluruh 

dunia, yang dapat melangkah ke luar dari Fa duniawi, dapat mencapai buah status 

awal Arhat hanyalah beberapa saja, dan juga masih satu kaki di dalam pintu, satu kaki 

di luar pintu, ini masih berupa Xiulian pada Fu Yuanshen. Sesungguhnya mereka 

semua juga sedang menanti kedatangan Buddha, anda menyuruh dia menyelamatkan 

anda, mau diselamatkan ke mana? Sekiranya dia adalah Arhat, dia masih harus 

berkutivasi mencapai dunia Buddha, Buddha bersangkutan mau menerima dia atau 

tidak, masih tergantung keputusan Buddha, dia akan menyelamatkan anda ke mana? 

Pengikut: Guru mengatakan setelah sampai tingkat tinggi sudah sama sekali berlatih 

Gong secara otomatis. 

Shifu: Ketika Qigong pertama-tama baru muncul di Tiongkok, ada orang mengatakan 

Qigong tidak dapat mencapai kesempurnaan, karena Qigong yang diajarkan saat itu 

semuanya termasuk benda dari tingkat menghalau penyakit dan menyehatkan tubuh. 

Saya tadi telah menyampaikan sebuah perkataan, bahwa sesungguhnya Qigong 

adalah untuk memuluskan jalan bagi saya mengajarkan Falun Dafa, tanpa ada awal 

mula pengajaran Qigong maka saya hari ini mengajarkan Dafa akan jadi sangat sulit. 

Dalam satu masyarakat yang paling ketat, saya dapat mengajarkannya pada publik, 

kelak pewarisannya pada suatu masyarakat apapun dalam sejarah seharusnya juga 

tidak akan timbul masalah. 

Ada orang mengatakan Qigong adalah doktrin yang mengandung suatu upaya, 

Sakyamuni memang pernah mengatakan bahwa doktrin yang mengandung suatu 

upaya bagaikan gelembung ilusi sehingga tidak dapat mencapai kesempurnaan. 

Sesungguhnya orang yang mendalami perkataan ini dia sendiri juga tidak tahu apa 

yang dimaksud "mengandung suatu upaya," mereka berpendapat gerakan latihan 

Gong adalah mengandung suatu upaya, namun orang yang berlatih Gong aliran Tao 

ada banyak juga berlatih gerakan, Maha Tao yang dihasilkan dari kultivasi tersebut 

tingkatannya sangat tinggi, banyak sekali Maha Tao primordial
20

 yang mencapai 

keberhasilan kultivasi, tingkatan mereka bahkan lebih tinggi daripada Dewa dan 

Buddha pada umumnya, tidak berarti ada gerakan dianggap mengandung suatu upaya. 

Bukankah aliran Tantra juga harus melakukan gerakan Shouyin?21 Biksu di daerah 

                                                             
20 Primordial – Tingkatan yang paling awal; paling dasar. 
21 Shouyin -- Gaya atau gerakan isyarat tangan. 
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Han22 masih membentuk Shouyin yang berbeda, menyinggung sila ganda dan sila 

tunggal, bukankah semua itu berupa gerakan? Apakah "mengandung suatu upaya" dan 

"tanpa suatu upaya" dipatok dengan banyak-sedikitnya gerakan? "Mengandung suatu 

upaya" bukan demikian artinya. Yang dimaksud "mengandung suatu upaya" adalah 

seseorang di tengah Xiulian ada hal-hal keterikatan yang tidak dilepas, mengutamakan 

formalitas manusia, ada pula yang mencari sejumlah cara, teknik dan kemampuan 

supernormal, beranggapan dengan demikian sudah dapat meningkat, tidak dengan 

berkultivasi menyingkirkan keterikatan hati sebagai pokok, namun mengejar 

kemampuan kecil, melakukan hal-hal yang mengandung suatu upaya. Ada sebagian 

biksu dan biksuni justru berupaya meraih uang, banyak membangun vihara, melakukan 

suatu kegiatan bagi kesejahteraan masyarakat, melibatkan diri dalam politik, ini barulah 

terhitung mengandung suatu upaya. Berkultivasi demi hal-hal tersebut barulah 

bagaikan gelembung ilusi, tersesat kehilangan arah kultivasi diri sendiri, dapatkah ini 

mencapai kesempurnaan? Saya telah membangun sekian banyak vihara untuk Buddha, 

lalu melalui jalan belakang Buddha harus memperkenankan saya naik ke atas, mana 

ada pengertian semacam ini? Bila anda tidak menyingkirkan sifat hati manusia biasa, 

sekalipun anda diletakkan pada taraf kondisi Dewa, anda sendiri juga tidak berani 

berdiam di sana, dibandingkan dengan Dewa dan Buddha yang sakral dan megah, 

yang murni tiada taranya, anda akan merasa malu hingga tiada tempat untuk 

menyembunyikan diri, anda sendiri akan menemukan bahwa anda tidak seharusnya 

berada di situ, karena taraf kondisi pikiran anda selisih terlampau jauh, anda sendiri 

juga akan turun ke bawah. Gerakan tidak berarti mengandung suatu upaya, keterikatan 

manusia barulah merupakan "mengandung suatu upaya" yang sesungguhnya. 

Saya telah mengemukakan bahwa aktivitas pikiran di tengah Xiulian juga mudah 

timbul masalah, maka sedapat mungkin tidak menggerakkan pikiran, tidak ada sesuatu 

yang diupayakan. Pada ruang dimensi lain benda apapun juga adalah hidup dan 

memiliki jiwa. Sistem mekanis yang saya pasangkan pada anda, di tengah anda 

berlatih Gong sistem mekanis tersebut sedang diperkuat, ketika sistem tersebut 

diperkuat sampai intensitas tertentu, dia akan beredar secara otomatis, kelak di saat 

berlatih Gong tiap kali juga dilatih sembilan kali untuk memperkuatnya agar makin lama 

makin kuat, sampai akhirnya anda menemukan bahwa anda tidak perlu lagi 

menghitung, cukup peduli dengan berlatih Gong, sampai kesembilan kali dia sendiri 

akan memutar Falun, sampai kesembilan kali dia sendiri akan Jieyin. 23  Bahkan 

menghitung angka juga tidak ada lagi. 

Pengikut: Apakah setiap orang bisa mengetahui dirinya sudah keluar dari Fa duniawi? 

Shifu: Karena ada sebagian orang dasar bawaannya luar biasa tinggi, untuk menjamin 

agar dia dapat kembali ke tempat asal dia datang, apapun juga tidak boleh diberi tahu 

kepadanya. Jika diberi tahu sedikit saja, maka akan menjebol perjalanannya, akan 

menyebabkan dia tidak dapat kembali ke posisi asalnya, oleh sebab itu harus 

                                                             
22 Han -- Sebutan masa lampau untuk Tiongkok atau Tionghoa. 

23
 Jieyin -- Kedua tangan membentuk simpul. 
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ditentukan berdasarkan keadaan yang berbeda dari orang bersangkutan. Ada kalanya 

bisa diketahui, ada orang tertentu bisa mengetahui. 

Pengikut: Bagi pengikut yang berkultivasi secara khusus di dalam kuil, kelak harus 

berkelana di tengah manusia biasa. Yang dimaksud "kelak" adalah masa keberadaan 

manusia kali ini atau sebelumnya? 

Shifu: Para biksu dan biksuni berbeda dengan manusia biasa, saya memang 

menghendaki kultivasi mereka sama seperti pengikut Dafa lainnya, untuk menghasilkan 

buah status yang lebih besar, dengan demikian diciptakan lingkungan bagi mereka 

untuk menghasilkan keagungan De yang lebih besar. 

Pengikut: Bagaimana mengetahui apakah ada Fashen yang melindungi saya atau ada 

Falun di tubuh saya? 

Shifu: Perihal Falun bagi orang yang sensitif dapat merasakan, bagi yang tidak sensitif 

tidak merasakan. Bukan setiap orang dapat merasakan, mereka yang dapat 

merasakan Falun sekalipun, ketika Falun itu sudah menetap pada tubuhnya juga tidak 

mudah dirasakan lagi. Sama seperti jantung anda sedang berdenyut, bila anda tidak 

merabanya apakah anda dapat merasakan jantung anda sedang berdenyut? Ketika ia 

telah menjadi satu bagian dari tubuh anda, anda sudah tidak merasakannya lagi, tetapi 

ada orang pada awalnya tidak merasakan, itu karena tubuhnya tidak sensitif, tidak apa-

apa, keadaan tubuh manusia memang sangat rumit, setiap orang juga tidak sama. 

Pengikut: Seandainya seorang berusia muda berkultivasi mencapai kesempurnaan, ia 

segera pergi ke dunia surga, maka ia tidak dapat menunaikan kewajiban hingga akhir 

terhadap orang tua dan anaknya, dengan begitu bukankah ia malah meninggalkan 

kesulitan bagi orang lain? 

Shifu: Justru karena anda sekarang belum mencapai kesempurnaan, anda tidak 

memiliki pemikiran yang begitu tinggi, barulah anda menggunakan pikiran manusia 

biasa untuk memandang masalah ini. Ketika seseorang mencapai taraf kondisi 

demikian, pemahamannya terhadap segala sesuatu sudah berbeda. Berkat keagungan 

De yang dihasilkan di tengah Xiulian, juga telah mengubah keadaan di sekitarnya. 

Sesungguhnya setiap orang punya nasib masing-masing, siapapun juga tidak dapat 

mengendalikan nasib seseorang. Ada orang mengatakan saya justru menginginkan 

keturunan saya hidup bahagia. Jika keturunan anda tidak memiliki berkah, sekalipun 

anda meninggalkan betapa banyak berkah keberuntungan juga akan difoya-foyakan 

olehnya hingga ludes, atau ditelan si jago merah, atau kehilangan, kecurian; jika dia 

memiliki berkah, maka dia dapat mewariskannya. Setiap orang punya nasib masing-

masing, siapapun juga tidak dapat mengendalikan seseorang, jangan anggap dia 

adalah kerabat anda, di atas dunia ini dia adalah kerabat anda, pada siklus kehidupan 

berikutnya boleh jadi dia adalah kerabat orang lain, lagi pula pada siklus kehidupan 

sebelumnya dia juga adalah kerabat orang lain. Oleh sebab itu setiap orang punya 

nasib masing-masing, sekiranya kita ingin orang lain jadi bagaimana, itu pasti tidak 

akan berhasil, karena jiwa manusia bukan diatur oleh manusia, melainkan diatur oleh 

Dewa. Juga tidak patut membicarakan masalah apakah anda meninggalkan suatu 
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penderitaan atau tidak bagi mereka, masalah ini sejak dini sudah ada pengaturannya. 

Hal-hal tersebut bukanlah seperti yang anda bayangkan adalah demikian rupa, anda 

tidak berada pada taraf kondisi tersebut, pandangan anda terhadap suatu masalah 

semuanya adalah pemikiran manusia biasa. Sesungguhnya berhasil Xiulian menjadi 

Dewa atau Buddha, keagungan De-nya luar biasa, urusan di kemudian hari yang 

berkaitan dengannya sudah dibuat pengaturan di tengah proses Xiulian. 

Pengikut: Saat berlatih Gong kepala saya bisa bergerak menoleh. 

Shifu: Semua ini adalah gejala yang baik. Di saat menembus meridian akan ada 

gerakan mengayun pada kepala yang disebabkan dorongan energi. Sebenarnya gejala 

yang timbul dalam berlatih Gong sangat banyak, lebih dari 10 ribu macam, biar muncul 

kondisi apapun kalian juga harus menyikapinya dengan benar. Dalam perjalanan 

Xiulian, di mana saja terdapat ujian terhadap kualitas kesadaran orang Xiulian. Di 

dalam Gong terdapat banyak unsur, yang paling sensitif bagi permukaan manusia 

adalah listrik, pada masa awal di bawah pengaruh efek Gong, pergerakan di bagian 

manapun pada tubuh juga akan membuat anda merasa tidak nyaman. Kadang kala 

telah menghasilkan benda bagus melalui latihan masih pula curiga apakah kena 

penyakit, mengapa jadi tidak nyaman, jika demikian coba katakan bagaimana anda 

berkultivasi? Anda adalah orang Xiulian, anda harus menganggap semua itu sebagai 

gejala yang baik, sesungguhnya juga adalah gejala yang baik. Di saat menembus 

meridian sangat menderita, akan ada rasa sakit pada bagian lokal, perubahan pada 

tubuh juga terasa tidak nyaman, kadang-kadang seperti ada banyak serangga sedang 

merayap dalam tubuh, karena terdapat lebih dari puluhan ribu meridian, tidak hanya 

beberapa meridian, namun malang melintang bersilangan di mana saja, kadang kala 

sekujur tubuh seperti dilewati listrik, terasa dingin, panas, kesemutan, berat, berputar 

dan sebagainya, terlalu banyak kondisi yang ada, semuanya akan membuat anda 

merasa tubuh sangat menderita, namun itu adalah hal yang baik, yang disebabkan oleh 

energi dan perubahan tubuh. Perihal perasaan sungguh terlalu banyak bila dibicarakan, 

anda sekalian harus memandangnya sebagai hal yang baik, sesungguhnya juga 

adalah hal yang baik. 

Pengikut: Sang sadar adalah nyaman leluasa. Guru mengajarkan Dafa dapat 

bertanggung jawab kepada banyak praktisi, bagaimana memahami perihal nyaman 

leluasa. 

Shifu: Demi menyelamatkan kalian saya tidak patut berbicara perihal nyaman leluasa. 

Saya sedang menanggung dosa bagi kalian, ada kalanya sedang menghapus karma 

bagi kalian, (tepuk tangan) dahulu Sakyamuni, Yesus bukankah juga demikian? Ada 

orang mengatakan: "Guru, anda punya kemampuan yang begitu besar, mengapa anda 

masih mengalami hal runyam?" Sesungguhnya kerunyaman itu berasal dari kalian, 

seumpama ada praktisi sebenarnya sudah dihapus karma baginya, sisa sedikit 

persoalan runyam yang seharusnya dia sendiri lewati, namun dia masih tidak dapat 

melewati. Juga tidak boleh karena dia tidak dapat melewati kerunyaman yang sedikit itu 

lalu membuatnya hancur, maka biarlah saya yang menanggung baginya, dengan 

demikian hal runyam itu akan mengganggu saya. 
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Menyelamatkan manusia sangat sulit, sangat menderita. Saya tahu mengapa 

Yesus dipaku di atas salib. Saya juga tahu mengapa Sakyamuni terpaksa mangkat 

mencapai nirwana, saya juga tahu mengapa Lao Zi tergesa-gesa menulis "5.000 kata" 

kemudian pergi. Mengajarkan Fa ortodoks terlalu sulit. Jika mengajarkan hal-hal yang 

tidak lurus siapapun juga tak memedulikan, seusai berbuat kekacauan dia sendiri 

masuk neraka untuk dimusnahkan, karena dia sendiri telah mencelakakan diri sendiri. 

Pengikut: Iblis langit tingkat tinggi bagaimana mengenali Sang Sadar junior dan Sang 

Maha Sadar, siapa yang menguasai sekelompok iblis tersebut? 

Shifu: Dewa dikendalikan oleh Dewa yang lebih tinggi, yang lebih tinggi masih 

dikendalikan oleh yang lebih tinggi lagi, iblis adalah manifestasi kehIdupan positif dan 

negatif dalam alam semesta, pada tingkat tinggi pemahamannya tidak seperti pada 

tingkat rendah. Sekiranya sampai tingkat Arhat sudah tidak ada lagi pikiran manusia 

apapun. Seseorang setelah meninggal saat dirinya keluar dari tubuhnya (tubuh fisik), 

hal-hal yang dilakukan sepanjang hidupnya, termasuk hal yang dilakukan pada saat 

usia tiga tahun, semuanya tampak jelas di depan mata seolah-olah baru saja dilakukan 

satu menit sebelumnya. Karena setelah meninggalkan ruang dan waktu ini, sudah 

berbeda dengan ruang dan waktu tersebut, segalanya seperti baru saja selesai 

dilakukan, ketika itu hal-hal yang dilakukan sepanjang hidup manusia, baik itu benar 

maupun salah, diri sendiri tahu semuanya, ketika itu barulah menyesal. Saat itu bagian 

pikiran yang terkekang pada manusia juga sudah terbuka, tetapi tidak sama dengan 

kecerdasan Buddha, ini dikarenakan Buddha memiliki kemampuan yang lebih besar. 

Pengikut: Bagaimana memberi persembahan kepada Fashen Shifu? 

Shifu: Fashen adalah saya. Orang yang menganut agama Buddha ada banyak yang 

membakar dupa, melafal nama Buddha, bersujud pada Buddha, membaca kitab suci, 

tiap hari menyembah Buddha, upacaranya dibuat menjadi sangat khidmat, tetapi 

selesai melakukan upacara kembali berbuat mengikuti kebiasaannya, itu sama sekali 

tidak berguna. Manusia sudah tidak mengerti apa yang dimaksud hormat pada Buddha. 

Seorang praktisi Xiulian dalam menjalani Xiulian menganggap penderitaan sebagai 

kegembiraan, hilangkan segala keterikatan diri sendiri, dengan belas kasih meningkat 

ke atas, di tengah Xiulian gigih maju dengan tiada hentinya, saya beri tahu anda, ini 

akan membuat saya senang dibandingkan anda melakukan upacara apa pun. Karena 

saya mengajarkan Fa ini tidak ada tuntutan lain apa pun terhadap seseorang, saya 

justru ingin anda memperoleh Fa, yang saya inginkan ialah anda singkirkan hati 

manusia biasa itu, akhirnya anda dapat diselamatkan. 

Tentu saja Fashen Buddha juga membutuhkan makanan, tidak seperti yang 

dikatakan orang bahwa Buddha tidak makan sesuatu. Ada orang mengatakan Buddha 

tidak makan bahan pangan, tak peduli orang tersebut benar-benar tahu atau pura-pura 

tahu, perkataaan itu masih terhitung benar. Buddha tidak makan bahan pangan 

manusia, namun mereka menyantap makanan pada taraf kondisi mereka itu, Dewa 

tidak menyantap makanan tidak akan mati kelaparan namun dia akan lapar dan kurus, 

oleh sebab itu dia juga perlu menyantap makanan, namun dia tidak memakan materi 
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permukaan melainkan benda yang terbentuk oleh partikel lebih mikroskopis. Membakar 

dupa juga mempunyai makna yang hakiki. Sekarang anda tanya pada biksu mengapa 

harus membakar dupa, dia mengatakan untuk menghormati Buddha. Menghormati 

Buddha mengapa harus membakar dupa? Melakukan sesuatu lainnya apakah tidak 

boleh? Sesungguhnya asap hasil pembakaran dupa juga berupa materi, sedangkan 

materi yang membentuk asap juga bukan sekadar benda permukaan, asap juga 

terdapat esensi materi lainnya, Dewa dan Buddha ingin menggunakan benda-benda 

tersebut mengevolusi sesuatu untuk memperkuat para pengikut. 

Pengikut: Apa perbedaan antara Fashen dan Huashen?24 

Shifu: Saya tidak pernah membicarakan perihal Huashen. Banyak hal yang diutarakan 

Buddha Sakyamuni memang betul sekali, namun yang dikemukakan dalam agama 

Buddha tidak semuanya adalah perkataan asli dan makna asli dari Buddha Sakyamuni. 

Kitab agama Buddha baru berhasil disusun 500 tahun kemudian setelah wafatnya 

Buddha Sakyamuni. 500 tahun, coba anda pikirkan, 500 tahun silam dari sekarang 

negara Amerika bahkan belum ada, hal-hal yang diucapkan oleh seseorang pada 500 

tahun silam sekarang baru berhasil disusun, ini terdapat perbedaan yang betapa besar 

dengan ucapan di waktu itu, baik lingkungannya, waktunya, tempatnya, maupun 

keadaan khusus yang dimaksud oleh perkataan tersebut, maka perbedaannya sangat 

besar. Fa yang saya ajarkan bukan agama Buddha, saya tidak pernah membicarakan 

perihal Huashen, saya hanya membicarakan Fashen, saya membicarakannya dengan 

memadukan pemikiran manusia sekarang dan kebudayaan manusia sekarang. 

Pengikut: Einstein mengatakan kecepatan cahaya adalah tetap, apakah ini berlaku 

pada setiap ruang dimensi? 

Shifu: Prinsip yang dipahami oleh Einstein adalah prinsip dalam lingkup manusia ini, 

dewasa ini pemahaman dalam aspek tersebut juga merupakan pemahaman tertinggi 

dari umat manusia. Tetapi ketika melampaui taraf kondisi manusia, anda akan 

menemukan bahwa hal-hal yang dipahami oleh Einstein sudah bukan lagi mutlak benar, 

pada tingkat berbeda terdapat prinsip yang berbeda dan bentuk manifestasi materi dari 

tingkat berbeda. Makin ke atas makin mendekati kebenaran, makin ke atas makin 

benar; berada pada tingkat tinggi berpaling kepala melihat, pemahaman di tingkat 

bawah semuanya bukanlah prinsip pokok alam semesta atau belum kian mendekati 

prinsip pokok. Seorang insan yang berani memahami kebenaran, dia niscaya berani 

menerobos hukum yang ditetapkan oleh generasi sebelumnya. Jika anda berada dalam 

hukum tersebut, bagaimanapun anda meneliti juga tetap mengikuti jejaknya; jika anda 

telah menerobosnya, anda akan maju selangkah makin mendekati kebenaran. 

Ketika manusia telah melampaui pemahaman yang ada sekarang, manusia akan 

menemukan pemahaman yang dahulu sudah bukan lagi merupakan kebenaran yang 

mutlak. Einstein mengatakan kecepatan cahaya adalah kecepatan yang paling tinggi, 

saya beri tahu anda sekalian, pada satu tingkat yang sama kekuatan pikiran suatu 

                                                             
24

 Huashen -- Tubuh jelmaan. 
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kehidupan lebih cepat daripada kecepatan cahaya, lagi pula pada tingkat lebih tinggi 

yang melampaui tingkat manusia ini, berhubung perbedaan waktu, kecepatan yang 

paling lambat sekalipun juga akan lebih cepat daripada kecepatan tertinggi pada tingkat 

rendah. Kehidupan mempunyai tingkatan, pada tingkat berbeda terdapat pula waktu 

dan bentuk ruang yang berbeda, segala makhluk hidup dan materi juga dikekang oleh 

waktu dan ruang yang berbeda, tingkat makin tinggi kecepatannya makin pesat, dapat 

juga dikatakan yang paling lambat pada tingkat tinggi juga akan jauh lebih cepat 

dibandingkan kecepatan cahaya pada tingkat rendah yang dipahami manusia. 

Kemampuan Buddha lebih besar daripada kemampuan manusia, Buddha yang lebih 

tinggi kemampuannya niscaya makin besar, jauh melampaui kecepatan cahaya yang 

dipahami manusia. 

Hal-hal yang saya kemukakan maksudnya memberi tahu anda sekalian, bagi 

manusia ada prinsip yang berlaku pada tingkat manusia dan dunia materi yang harus 

dipahami manusia, namun ini hanyalah pemahaman manusia, mutlak bukan kebenaran 

alam semesta, jangan memandangnya sebagai yang absolut, itu hanyalah pemahaman 

pada tingkat tersebut. Mengapa Sakyamuni mengatakan "tidak ada Fa yang definitif"? 

Mengapa pada akhirnya beliau bahkan mengucapkan sebuah perkataan, "Sepanjang 

hidupku tidak ada Fa apa pun yang saya ajarkan"? Karena ketika awalnya ia terbuka 

kesadaran masih belum mencapai taraf kondisi Tathagata, ia juga tahu dirinya sedang 

berkultivasi menuju ke atas, akhirnya pada masa usia senja baru mencapai tingkat 

Tathagata yang sangat tinggi. Selama 49 tahun mengajarkan Fa, ia juga tiada hentinya 

mengutarakan pemahamannya terhadap alam semesta dari rendah menuju tinggi. Ia 

tahu hal-hal yang pernah ia sampaikan dahulu bukanlah prinsip yang tertinggi, ketika ia 

telah meningkat ke atas lagi, apa yang ia bicarakan sudah lebih tinggi daripada yang 

semula. Pembicaraannya lebih lanjut juga bukan prinsip pokok yang terakhir, maka ia 

tahu hal-hal yang baru saja dibicarakan juga tidak betul, karena ia telah meningkat lagi. 

Buddha Sakyamuni tahu Fa yang ia utarakan sepanjang hidup semuanya juga bukan 

Fa yang tertinggi dari alam semesta, bukan kebenaran tertinggi alam semesta, saat 

usia senja ia mengatakan, "Sepanjang hidup tidak ada Fa apa pun yang saya ajarkan." 

Tetapi ia juga tahu bahwa Fa pada tingkat berbeda walau bukan merupakan Fa yang 

tertinggi, namun itu adalah prinsip yang harus dipatuhi oleh kehidupan pada tingkat 

berbeda, dengan kata lain pada suatu tingkat tertentu itu berlaku sebagai prinsip. 

Prinsip pada tingkat berbeda makin ke atas makin mendekati prinsip pokok, sedangkan 

Dewa dalam alam semesta tidak dapat melihat prinsip hukum pokok yang terakhir, 

maka ia berkata pula "tidak ada Fa yang definitif." 

Prinsip yang dipahami Einstein sudah berupa yang tertinggi di tengah manusia 

biasa. Seandainya Einstein punya kesempatan untuk meneliti lebih lanjut, jika ia 

berkesempatan menemukan prinsip yang lebih tinggi, maka ia juga akan 

menumbangkan pemahaman diri sendiri yang dahulu. Sesungguhnya ia telah 

menemukan di dalam agama ada pemahaman yang lebih tinggi. Mengapa Einstein 

pada usia senja menganut agama, melangkah masuk dalam agama? Karena ia 

menemukan apa yang diutarakan dalam agama adalah prinsip yang sejati, dengan 

demikian barulah ia melangkah masuk. Mengapa ada banyak ilmuwan pada akhirnya 
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percaya pada agama? Mereka adalah orang yang begitu berprestasi dalam ilmu 

pengetahuan. Menurut konsep ilmu pengetahuan empiris yang absolut, hal ini sungguh 

tidak masuk akal. Sesungguhnya hanya orang yang tidak begitu berprestasi, yang 

berputar dalam lingkaran hukum yang ditetapkan orang lain, mereka itulah berperan 

sebagai pembela yang sekadar nama namun tanpa bobot, orang yang benar-benar 

berprestasi pikirannya tidak akan dibatasi oleh suatu hukum atau kesimpulan, itu 

barulah orang yang pintar. 

Pengikut: Saat berlatih Gong pikiran tidak dapat tenang, apakah boleh menghafal 

"Zhuan Falun"? 

Shifu: Boleh. Ingin mencapai keheningan yang mutlak, bagi orang yang awal berlatih 

Gong tidak mudah diwujudkan, sekalipun orang yang telah berlatih Gong dalam jangka 

waktu tertentu, ingin mencapai keheningan sepenuhnya juga sangat sulit diwujudkan. 

Mengapa? Coba anda sekalian pikirkan, kalian hidup di tengah manusia biasa, Xiulian 

di tengah manusia biasa, yang menjalani Xiulian adalah anda sendiri, lalu yang hidup di 

tengah manusia biasa tak lain juga adalah anda sendiri, untuk kebutuhan pangan, 

tempat tinggal, pakaian, studi anak di universitas, hari ini ada anggota keluarga yang 

sakit, besok ada pula suatu urusan mendadak, pokoknya hal-hal apapun di dunia juga 

sedang mengganggu anda, anda tidak ingin memikirkan juga harus memikirkannya. 

Hanya dengan memandang sangat ringan terhadap hal-hal yang menjadi keterikatan 

hati manusia biasa, dengan demikian barulah dapat diwujudkan. Ini tidak bertentangan 

dengan Xiulian di tengah manusia biasa, juga tidak bertentangan dengan 

menyelesaikan pekerjaan dan studi secara baik. Dengan kata lain dalam melakukan 

hal apapun tidak terikat pada perolehan dan kehilangan diri sendiri, berangsur-angsur 

dapat mencapai kondisi tersebut, pada awalnya tentu tidak dapat mencapainya. 

Asalkan dapat melepaskan hati manusia biasa dengan hambar, terus melepasnya 

hingga sangat hambar, sampai tidak lagi ada keterikatan, saat itu pikiran dengan 

sendirinya menjadi bersih dan tenang. 

Ingin agar seseorang mencapai keheningan, dalam agama juga tidak ada cara. 

Ada orang mengatakan dengan melafal "Buddha Amitabha" sudah dapat mencapai 

keheningan, itu adalah suatu cara berlatih Gong, di tengah prosesnya masih tidak 

dapat mencapai keheningan. Bagaimana untuk melafal "Buddha Amitabha"? Harus 

melafalnya dengan sepenuh hati dan beraturan, beberapa huruf "Buddha Amitabha" 

bahkan tampak di depan mata, melafalnya sungguh-sungguh hingga apapun tak 

tersisa lagi, apapun sudah tidak ada lagi, mencapai taraf kondisi tersebut barulah 

benar-benar mencapai keheningan. Di tengah prosesnya tentu tidak dapat mencapai 

taraf kondisi tersebut, tidak mungkin dalam waktu singkat mencapai kondisi sepenuh 

hati dan beraturan. Pada awalnya tidak dapat mencapainya, misalnya ada orang 

mulutnya sedang melafal "Buddha Amitabha", namun dalam hati masih memikirkan: 

anak saya sakit, seseorang memperlakukan saya sewenang-wenang, pacar saya ada 

masalah apa. Namun di mulutnya masih saja melafal "Buddha Amitabha". Dengan 

setumpuk keterikatan itu bagaimana untuk mencapai keheningan? Dengan kata lain 

seiring Xiulian ketika anda makin lama makin memandang hambar hal-hal yang 

menjadi keterikatan di tengah manusia biasa, dengan sendirinya anda sudah dapat 
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mencapai keheningan. Tetapi dalam waktu singkat tidak dapat mencapai keheningan 

bukanlah merupakan halangan bagi Xiulian dan peningkatan, anda sekalian harus ingat 

betul akan hal ini. Sedangkan pada aliran lain di saat Xiulian mereka memandang hal 

ini sangat penting, karena mereka Xiulian pada Fu Yuanshen, 25  mereka tidak 

memperkenankan Zhu Yuanshen26 anda berperan. 

Mereka berprinsip "Shishen27 meninggal Yuanshen28 hidup," mereka menganggap 

Fu Yuanshen sebagai Yuanshen. Sedangkan Shishen adalah diri anda sendiri, Shishen 

anda telah meninggal, maka anda benar-benar telah meninggal, Fu Yuanshen akan 

mengambil alih tubuh anda. Saya di sini menghendaki praktisi Xiulian pada akhirnya di 

saat sepenuhnya dapat mencapai keheningan, anda juga harus tahu diri sendiri sedang 

berlatih Gong, masih ada sedikit kesadaran, ini bukanlah keterikatan. Bila anda bahkan 

sudah tidak tahu lagi pada diri sendiri, apa lagi yang anda kultivasikan? Apakah 

Buddha sudah tidak tahu lagi pada dirinya? Bukan demikian keadaannya. 

Pengikut: Setelah berlatih Falun Gong bagaimana menangani hubungan saya dengan 

teman-teman agama Buddha? 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, anda jangan menganggap orang yang percaya 

agama sekarang ini sebagai orang Xiulian. Biarlah saya beri tahu anda sebuah 

kebenaran: Dewa dan Buddha sama sekali tidak mengakui formalitas agama di bawah 

dan orang-orang yang mencurahkan upaya terhadap agama itu sendiri, yang diakui 

hanyalah orang yang sejati berkultivasi, agama adalah dibentuk oleh manusia generasi 

berikutnya. Sakyamuni dahulu tidak mendirikan agama, yang diadakan oleh Sakyamuni 

adalah bentuk Xiulian secara kolektif. Agar para pengikutnya tidak timbul keterikatan, ia 

menghendaki pengikutnya meninggalkan kehidupan duniawi pergi ke hutan atau ke 

dalam gua bermeditasi. Manusia generasi berikutnya yang telah membuatnya menjadi 

formalitas agama semacam ini, orang-orang di masyarakat menyebutnya sebagai 

agama, sedangkan orang masa kini juga sudah tidak mengerti, menjadikannya sebagai 

suatu bentuk agama. Hal semacam agama ini tidak diakui Dewa dan Buddha, tidak 

berarti anda telah dibaptis, anda telah ditahbiskan, lalu Dewa dan Buddha 

mengakuinya, itu adalah manusia yang mengakui. Juga tidak berarti setelah dibaptis, 

setelah ditahbiskan lalu dapat naik ke surga; tidak berarti anda setelah mengikuti 

upacara menganut agama Buddha lalu anda menjadi pengikut aliran Buddha. Yang 

dipandang oleh Buddha adalah anda di saat mengucapkan sumpah apakah dengan 

sungguh hati atau tidak, bersamaan juga melihat apakah anda berkultivasi dengan 

sungguh-sungguh atau tidak. Buddha tidak mengakui formalitas, adalah agama yang 

mengakui. 

Terhadap teman-teman dalam agama Buddha, anda anggap saja mereka sebagai 

manusia normal untuk diperlakukan, manusia ingin memercayai sesuatu terserah 

                                                             
25 Fu Yuanshen -- Jiwa prima sekunder. 
26 Zhu Yuanshen -- Jiwa prima utama. 
27 Shishen -- Aliran Tao mengartikannya sebagai Zhu Yuanshen. 
28

 Yuanshen -- Aliran Tao mengartikannya sebagai Fu Yuanshen. 
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mereka. Karena kalian berkultivasi di tengah manusia biasa, pasti akan bersinggungan 

dengan orang lain, meskipun mereka punya suatu keyakinan juga tidak dapat 

mewujudkan kultivasi yang sejati, anggap saja sebagai teman manusia biasa sudah 

cukup. 

Pengikut: Setelah berlatih Falun Gong sudah tidak ingin lagi membaca pelajaran studi 

lainnya, dengan sepenuh hati ingin Xiulian. 

Shifu: Hal ini dibicarakan dari dua aspek, satu ialah orang bersangkutan mungkin 

kualitas kesadarannya sangat tinggi, dasar bawaannya sangat bagus, dengan seketika 

sudah memperoleh Fa, dia segera menyadari apa yang diperoleh itu, di tengah Xiulian 

meningkat dengan amat cepat. Karena dasar bawaannya bagus, kualitas 

kesadarannya tinggi, banyak keterikatan dapat dia lepaskan, hakiki jiwanya tidak 

terusik, hanya permukaannya tercemar oleh debu duniawi, dengan seketika 

pencemaran di permukaan telah disingkirkan maka dia dapat mengenali kebenaran Fa 

Buddha, semula memang tidak terikat oleh hal-hal manusia biasa. Jadi orang semacam 

ini termasuk kategori yang lebih baik seperti yang tadi saya katakan. 

Satu keadaan lagi ialah dasar bawaannya juga sangat baik, di tengah Xiulian dia 

tahu Dafa bagus, tetapi belum secara rasional sepenuhnya memahami tuntutan Dafa 

terhadap Xiulian, terpengaruh oleh metode Xiulian masa lampau atau ketentuan biksu-

biksuni, juga bisa muncul keadaan seperti ini. 

Tak peduli apapun sebabnya, juga tidak boleh melangkah ke sisi ekstrem. Saya 

menghendaki anda Xiulian di tengah manusia biasa, ini sudah merupakan ketentuan 

dari metode Xiulian Dafa. Lagi pula Dafa menghendaki praktisi Xiulian di manapun 

menjalani Xiulian juga harus bersikap unggul, anda seorang pelajar harus menekuni 

pelajaran dengan baik, sebagai satu anggota masyarakat anda harus melakukan 

pekerjaan dengan baik, bersamaan itu juga sebagai seorang praktisi Xiulian. 

Pengikut: Belajar Fa dan berlatih Gong sudah satu tahun hingga kini masih ada karma 

pikiran, hati saya merasa cemas, bagaimana mengatasi hal ini? 

Shifu: Para praktisi semuanya cukup baik, sesungguhnya dapat mengenali 

kekurangan diri sendiri berarti anda berada di tengah Xiulian. Saya tahu apa maksud 

dari perkataannya. Saya tadi mengemukakan sebuah masalah pada anda sekalian, 

yaitu ketika anda begitu datang berlatih Falun Gong saya sudah harus memurnikan 

tubuh anda, selapis molekul yang paling besar di permukaan manusia pada dasarnya 

semuanya telah dimurnikan, termasuk bagian dari pikiran anda. Tetapi saya masih 

harus meninggalkan sebagian agar anda dapat hidup di tengah manusia biasa, 

melanjutkan Xiulian di tengah manusia biasa. Dapat juga dikatakan, bila sama sekali 

tidak ada sifat hati manusia, maka anda tidak dapat bertahan hidup di tengah dunia 

manusia, tanpa ada benda manusia anda bahkan satu menit pun tidak ingin menetap di 

tengah manusia biasa. Yang saya kehendaki ialah kalian jangan timbul keterikatan lagi, 

dapat semaksimal mungkin melepaskan keterikatan manusia yang ada sekarang ini. 

Sesungguhnya dibicarakan dari satu aspek lain, saya juga dapat sepenuhnya 

mengangkat pikiran anda itu, mengangkat semua pikiran buruk, secara langsung 
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mencopot keterikatan anda. Tetapi itu tidak dibenarkan, itu bukanlah Xiulian. Namun 

ada satu hal dapat saya lakukan, memurnikan anda dari permukaan, agar pikiran anda 

mencapai bersih murni hingga taraf tertentu, tetapi masih harus disisakan sedikit 

diperuntukkan bagi Xiulian, bila disingkirkan lebih lanjut maka anda sudah tidak dapat 

Xiulian lagi. Agar anda dapat Xiulian di tengah manusia biasa, saya memurnikan tubuh 

anda dari mikroskospis di bagian dalam, sedangkan di permukaan bagian luar tidak 

ada terlalu banyak kuasa supernormal besar yang dapat dimanifestasikan, untuk 

mempertahankan anda Xiulian di tengah manusia biasa, memurnikan anda dari paling 

mikroskopis jiwa anda, dari dalam menuju ke luar, terus dimurnikan, ketika sampai 

paling permukaan, sekelumit benda sisaan yang terakhir dari anda begitu disingkirkan 

maka anda sudah mencapai kesempurnaan. Benda permukaan yang belum 

disingkirkan adalah untuk kultivasi anda pada langkah terakhir, sengaja ditinggalkan 

bagi anda agar anda dapat mempertahankan hidup di tengah manusia biasa, bila 

sekelumit benda itu telah disingkirkan maka anda benar-benar tidak dapat menetap di 

tengah manusia biasa, anda sudah tidak tertarik pada segala hal apapun dari manusia, 

akan muncul kondisi semacam ini, maka ketika sampai langkah terakhir sekelumit 

benda tersebut baru seluruhnya disingkirkan. 

Ini adalah satu cara yang terbaik, di samping dapat membuat anda Xiulian di 

tengah manusia biasa, juga dapat membuat anda hidup secara normal di tengah 

manusia biasa, bersamaan juga harus menuntut diri sendiri secara ketat, tidak boleh 

seperti manusia biasa dengan keterikatan hati yang begitu kuat. Kalian telah 

menempuh jalan yang demikian, Xiulian yang demikian. Saya beri tahu anda sekalian, 

anda sementara ada sedikit pikiran dan keterikatan manusia biasa, itu janganlah 

dijadikan beban, itu adalah sengaja ditinggalkan bagi anda. Kita harus memerhatikan 

suatu kecenderungan lain, ada orang yang memang tidak begitu gigih maju dalam 

Xiulian, begitu mendengar saya berkata begini, oh, ini ditinggalkan bagi saya, maka 

saya tidak peduli lagi, membiarkan diri sendiri, tidak berusaha menghambarkan 

keterikatan, tidak menuntut diri sendiri dengan ketat, itu tidak dibenarkan, itu berarti 

sudah bukan Xiulian lagi. 

Pengikut: Apakah saya boleh menikah? 

Shifu: Saya telah meninggalkan faktor-faktor bagi kalian untuk dapat hidup di tengah 

manusia biasa. Di antara pengikut ada sebagian orang berusia muda saya harap kalian 

sebaiknya berkeluarga dan merintis usaha. Seandainya kelak masyarakat manusia 

semua orang belajar Dafa, semuanya tidak berkeluarga, masyarakat manusia ini akan 

punah, tidak ada lagi, ini tidak dibenarkan. Lagi pula orang berusia muda masih harus 

meninggalkan keturunan bagi manusia masa mendatang, kalian masih harus 

meninggalkan cara Xiulian bagi umat manusia baru di masa mendatang. 

Pengikut: Dunia Falun ada seberapa besar? 

Shifu: Dunia Falun bukan main besarnya. (Tersenyum) Di dalamnya ada makhluk 

hidup yang tak terhitung jumlahnya, banyak sekali Buddha, Bodhisattva dan Arhat. 

Pengikut: Setelah berlatih Falun Gong apakah boleh melafal Buddha Amitabha? 
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Shifu: Melafal nama Buddha adalah Xiulian, melafal Buddha Amitabha adalah Xiulian 

pada aliran tanah suci itu. Anda berlatih Falun Gong juga melafal Buddha Amitabha, itu 

berarti mencampurkan sesuatu dalam latihan. Saya juga tidak mengharuskan anda 

Xiulian Falun Dafa, jika anda betul-betul tidak dapat melepas, maka anda lafal saja 

Buddha Amitabha, prinsipnya sudah saya katakan dengan jelas. Setibanya masa akhir 

Dharma di dalam agama sudah sulit untuk mencapai kesempurnaan. Ada yang 

mengatakan naik ke surga dengan membawa karma, itu tidaklah semudah yang 

dipikirkan manusia, seseorang harus mengultivasi pikirannya hingga cukup baik, 

karma-karma utamanya sudah dilenyapkan melalui kultivasi, sisa sekelumit keterikatan 

boleh perlahan-lahan disingkirkan, pada saat itu akan muncul keadaan khusus, dengan 

demikian baru dapat naik ke surga dengan membawa karma. Anda membawa tubuh 

yang bukan main kotornya naik ke atas langit yang mutlak bersih, pergi ke dunia 

Buddha, anda mau diletakkan di mana? Bukankah demikian? 

Pengikut: Berlatih Gong di tengah malam, merasa ada iblis yang mengganggu, 

apakah di tengah malam tidak boleh berlatih Gong? 

Shifu: Bila anda sungguh-sungguh Xiulian Falun Dafa, tidak mencampurkan benda 

lainnya dalam latihan, dijamin tidak ada sesuatu apa pun yang berani mencederai anda. 

Kadang kala praktisi baru berlatih dengan mencampurkan benda lainnya, maka tidak 

dapat dikatakan dia berkultivasi pada satu aliran Falun Dafa ini, tidak berbuat sesuai 

tuntutan Fa, hanya berlatih gerakan, tidak Xiulian dengan sungguh-sungguh, saat 

terjadi masalah menyebut nama saya, saya juga tidak layak mengurusi anda. Anda 

bilang mengapa Guru tidak memedulikan saya? Apakah anda telah berkultivasi Dafa? 

Apakah anda telah berkultivasi sesuai tuntutan saya? Bukankah begini prinsipnya? 

Berkultivasi Buddha adalah serius. 

Pengikut: Apakah Tai Ji Quan (太極拳) boleh dilatih bersama Falun Gong? 

Shifu: Tidak boleh. Tai Ji (太極), Xing Yi (形易), Ba Gua (八卦) dan sejenisnya, jurus 

tinju seperti ini semuanya mengandung Qigong di dalamnya, tetapi berlatih Wushu 

lainnya tidak jadi masalah, seperti Chang Quan (長拳), Hong Quan (洪拳), Nan Quan 

(南拳) dan Shao Lin (少林), semua ini tidak jadi masalah, lagi pula Tai Ji Quan ini 

seutuhnya adalah Qigong. 

Manusia sekarang tidak tahu Tai Ji Quan seharusnya bagaimana digunakan, ada 

orang menganggap Tai Ji Quan sebagai olahraga kesehatan untuk mengolah tubuh. 

Sesungguhnya di dalam Tai Ji Quan mengandung sangat banyak benda untuk kultivasi 

rangkap internal dan eksternal. Manusia sekarang sudah tidak tahu bagaimana 

berkultivasi Tai Ji Quan, itu dikarenakan Zhang San Feng29 tidak meninggalkan pada 

manusia kaidah nuraninya untuk Xiulian Tai Ji Quan, hanya meninggalkan gerakannya, 

maka manusia generasi berikutnya sudah tidak dapat Xiulian lagi. Jangan lihat gerakan 

Tai Ji Quan lamban, kekuatannya tidak pada ruang permukaan. Di dimensi manusia ini 

walau anda bagaimanapun cepatnya juga tidak secepat yang dia lakukan, terlihat 
                                                             
29

 Zhang San Feng -- Pendiri Tai Ji Quan. 
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gerakannya sangat lamban namun dia melalui ruang dimensi lain. Seperti yang anda 

ketahui dalam cerita kuno di masa lampau, Dewa berjalan normal, orang di 

belakangnya sekalipun menunggang kuda juga tidak dapat mengejarnya, manusia 

biasa melihat jalannya sangat lamban, sesungguhnya dia melalui ruang waktu yang 

lain. 

Seseorang merasa dirinya menjulurkan tinju sangatlah cepat, namun dia 

selamanya juga tidak dapat mengejar kecepatan pada ruang waktu lain, maka anda 

melihat Tai Ji Quan menjulurkan tinju, menjulurkan telapak sangat lamban, gerakan 

anda walau lebih cepat lagi juga tidak secepat dia, dia sejak dini sudah sampai pada 

sasarannya. Hanya saja manusia sekarang tidak mampu mencapai taraf semacam itu, 

lagi pula di atas telapaknya membawa kemampuan Gong, kemampuan Gong 

semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh manusia. Di dalam film terlihat 

pertarungan Wushu sangat bagus, mengapa dalam praktik nyata gerakannya 

serampangan, main injak dan main tendang dengan serampangan, tak terlihat di mana 

letak kemahiran Wushunya? Tak dapat menampilkan gaya dalam pertarungannya? 

Justru karena di dalamnya tidak ada suatu kemahiran. Sekiranya ada suatu kemahiran 

di dalamnya, orang jika tidak mengelak juga tidak sanggup menahannya. Tanpa 

menggunakan suatu jurus kemahiran seseorang tidak akan berhasil. Maka sekarang 

tak dapat menampilkan gaya dalam pertarungannya dikarenakan tidak memiliki 

kemahiran internal merangkap eksternal. 

Tai Ji Quan dapat memasuki satu ruang dimensi lain, dia sudah berada dalam 

kategori Xiulian, maka dia seutuhnya adalah Qigong. Seiring perubahan pada tubuhnya, 

taraf kondisi pikirannya juga sedang meningkat, seseorang baru dapat menghasilkan 

sesuatu melalui latihan. Saya beri tahu anda sekalian, berkultivasi menjadi Tao dan 

Dewa adalah sakral tak tertandingi, tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia. 

Manusia masa kini memikirkan manusia kuno dengan berpijak pada konsep yang 

merosot, manusia kuno tidaklah seperti itu. 

Pengikut: Falun saat berputar searah maupun berlawanan arah jarum jam, apakah 

dapat berputar secara miring atau terbalik? 

Shifu: Betul, tubuh anda membutuhkan penyelarasan yang bagaimana, dia akan 

menyelaraskan tubuh anda sesuai kebutuhan. Berputar secara begini maupun begitu, 

untuk menyelaraskan tubuh anda menjadi baik. Pada masa awal ketika menyelaraskan 

tubuh manusia, Falun berputar menurut keinginannya, kecepatannya kadang cepat 

kadang lambat tak menentu. Setelah tubuh diselaraskan jadi baik, Falun akan 

menempati posisi bagian perut bawah, secara stabil berputar searah jarum jam 

sembilan putaran, dan berlawanan arah jarum jam sembilan putaran, memasuki 

keadaan normal. 

Pengikut: Anak saya menentang saya berlatih Gong. 

Shifu: Memang, ada sebagian orang mengalami keadaan yang demikian, anggota 

keluarga menentang. Itu masih tergantung anda sendiri, pokoknya melangkah masuk 

Xiulian tentu akan ada cobaan. Jadi bisa saja ada iblis memanfaatkan anak anda untuk 
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mengganggu anda. Jika anda sungguh-sungguh memasuki Xiulian Dafa, anda benar-

benar dapat berkultivasi, maka saya akan menanganinya. Di tengah gangguan saya 

dapat melihat bagaimana anda berpikir, apakah masih ingin berlatih, karena 

berkultivasi Buddha memang serius, tanpa tekad yang teguh tidak akan berhasil. 

Pengikut: Meditasi sebaiknya bersila ganda, betulkah demikian? 

Shifu: Sesuai tuntutan pada akhirnya harus bersila ganda, berlatihlah perlahan-lahan, 

semuanya juga dapat bersila ganda. Di Tiongkok orang tua yang berusia 80 tahun lebih 

berangsur-angsur juga berhasil sila ganda, tidak ada masalah. Asalkan anda berlatih, 

perlahan-lahan juga dapat bersila ganda. Tidak berarti dapat berhasil dalam waktu 

singkat, dilakukan secara paksa tidak dibenarkan. Anda bilang saya bersila tunggal pun 

tidak bisa, jika sila tunggal tidak bisa anda boleh bersila longgar, sekiranya duduk 

dengan sila longgar juga tidak sanggup, anda boleh saja dengan dengkul terangkat 

lebih tinggi sedikit. Ketika anda dapat duduk tenang paha perlahan-lahan akan 

menurun, tiap kali latihan akan menurun, akhirnya di saat dapat menurun seutuhnya 

maka anda lakukan sila tunggal. Saat bersila tunggal paha akan terangkat sangat tinggi, 

itu juga tidak ada masalah, tiap kali berlatih Gong anda akan menemukan paha akan 

menurun sedikit, tiap kali juga akan menurun sedikit. Ketika sudah menurun seutuhnya, 

kedua paha yang bersila tunggal sudah sepenuhnya rebah merata memenuhi kriteria, 

maka anda lakukan sila ganda. Asalkan paha sudah rebah merata anda dapat 

memindahkan satu paha lainnya ke atas, itu sudah berupa sila ganda. 

Pengikut: Mengapa dikatakan anak berdarah campuran mengibakan? Pada kehidupan 

sekarang sebagai orang Tionghoa, kehidupan berikutnya mungkin sebagai orang 

negara asing. Di bumi ini terdapat berapa jenis ras manusia, berapa suku Yuanshen? 

Shifu: Yang bereinkarnasi adalah Yuanshen, sedangkan yang berdarah campuran 

adalah tubuh fisik. Dewa yang berbeda telah menciptakan manusia berbeda miliknya 

masing-masing, Dewa-Dewa tersebut sepanjang sejarah senantiasa mengawasi 

manusia ciptaannya sendiri, orang kulit putih ya orang kulit putih, orang kulit hitam ya 

orang kulit hitam, orang kulit kuning ya orang kulit kuning. Setiap bangsa apapun di 

dunia juga merupakan padanan dari ras manusia di langit. Setelah berdarah campuran 

sudah tidak lagi berpadanan dengan Dewa di atas langit, maka Dewa apapun yang 

menciptakan manusia mungkin sudah tidak lagi memedulikannya, jadi bagi orang-

orang seperti ini dapat dikatakan sangat mengibakan. Lalu ada yang mengatakan 

bagaimana seharusnya? Saya beri tahu anda sekalian, tidak perlu khawatir, yang saya 

utarakan adalah keadaan di permukaan manusia, karena Yuanshen manusia tidak 

bercampuran, maka orang tersebut ingin Xiulian saya boleh memperkenankan anda 

berkultivasi. Bila anda dapat berkultivasi hingga tahap terakhir sama saja dapat 

mencapai kesempurnaan, tidak ada perbedaan. Dalam hal Xiulian tidak jadi masalah. 

Jika manusia biasa mengalami keadaan seperti ini maka hidupnya sangat 

mengibakan. Daerah yang penduduknya terkonsentrasi karena keadaan seperti ini, 

Dewa di atas tidak mengakuinya, pada umumnya daerah tersebut penduduknya sangat 

miskin, hidupnya juga sangat sulit. 
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Pengikut: Anak orang Tionghoa yang sekolah di luar negeri, mereka mengeyam 

pendidikan Barat, di tengah Xiulian mereka memahami "Zhuan Falun" dengan bahasa 

asing, apakah mereka dapat kembali ke dunia yang berpadanan dengan orang kulit 

kuning? 

Shifu: Yuanshen-nya berasal dari mana maka kembali ke mana, tidak memandang 

permukaan tubuh manusia. Jika berhasil kultivasi semuanya sama mencapai 

kesempurnaan. Tetapi arti permukaan dari bahasa Mandarin akan sulit dipahami, 

perbedaan pada permukaan ini memang tidak dapat diatasi. Namun di tengah Xiulian 

kandungan maknanya yang melampaui manusia tidak terpengaruh. 

Pengikut: Otak manusia sangat maju, mengapa hewan dapat menguasai manusia? 

Shifu: Otak manusia sedikitpun tidak maju. Manusia sendiri yang menganggapnya 

maju, lagi pula manusia sendiri juga tahu bahwa lebih dari 70% bagian otak manusia 

tidak dapat digunakan, sesungguhnya adalah Dewa yang menguncinya. Biar makhluk 

hidup apapun, sekali ia mendapatkan Qi kecerdasan, ia akan melampaui tingkatan di 

mana ia berada, ia niscaya dapat menguasai kehidupan lainnya. Walaupun prinsip 

langit tidak mengizinkan, tetapi jika manusia telah melakukan hal buruk yang sesuai 

dengan benda-benda tersebut, berarti manusia sendiri yang mengundangnya, ia 

memanfaatkan celah prinsip ini, maka ia dapat mengendalikan manusia. 

Pengikut: Bagaimana memahami hubungan antara Gong dan Fa, peningkatan Falun 

Gong mempunyai hubungan apa dengan prinsip Fa? 

Shifu: Semua ini telah saya utarakan dengan sangat jelas dalam "Zhuan Falun". 

Masalah ini bila dibicarakan jadi amat besar, saya bicarakan secara sederhana. Orang 

yang menekuni teori politik selalu memperdebatkan, perihal materi yang lebih utama 

atau spirit yang lebih utama, terus saja terjadi perdebatan dalam aspek bentuk 

kesadaran semacam ini. Saya beri tahu anda sekalian, materi dan spirit adalah identik. 

Gong adalah Fa, Fa adalah Gong, spirit itu sendiri adalah materi. Peningkatan Xinxing 

orang Xiulian ada suatu kriteria, dalam perwujudannya juga terdapat sebuah mistar. 

Dengan meningkatnya Xinxing--Gong juga ikut meningkat. Gong membentuk sebuah 

pilar di atas kepala anda, di sekeliling pilar Gong ada tanda-tanda ukuran, itu adalah 

kriteria tinggi-rendahnya Xinxing, jika Xinxing meningkat tanda ukuran akan naik, 

dengan kenaikan tersebut Gong niscaya meningkat, evolusi Gong juga berjalan sangat 

cepat. Tergantung Xinxing anda dapat meningkat atau tidak, setelah hati dikultivasi 

naik--Gong tentu naik, oleh sebab itu seberapa tinggi Xinxingnya, sebegitu tinggi pula 

Gong yang dihasilkan, ini adalah kebenaran mutlak, aliran manapun juga demikian, 

hanya saja Xiulian Tao kecil tidak mengerti hal ini. 

Agama Barat tidak berbicara perihal Gong, Buddha Sakyamuni di saat 

membabarkan Dharma juga tidak menyinggung perihal Gong, hanya Tao yang 

menyinggung perihal Gong. Karena hal-hal yang saya utarakan di dalamnya termasuk 

semua hal dari Buddha, Tao dan Dewa, sesungguhnya segala Dewa, segala Fa juga 

berupa hasil kesadaran dari Fa fundamental alam semesta. Di tengah ceramah Fa 

saya sedapat mungkin agar anda dapat memahami, istilah apa yang dapat membuat 
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anda paham maka saya gunakan istilah tersebut. Ada orang mengatakan agama Barat 

bukan Xiulian, meditasi dari agama Timur baru terhitung Xiulian. Bukankah di Barat 

juga ada Xiulian? Agama Barat juga berupa Xiulian. Yesus mengatakan anda percaya 

pada saya maka dapat masuk surga, apa artinya? Yesus selalu membicarakan hal di 

permukaan, kemudian menyuruh orang bagaimana berbuat, sama dengan kebudayaan 

Barat, dia tidak mengungkap kandungan maknanya, anda lakukan saja sudah cukup. 

Manusia sekarang sudah tidak tahu apa yang dimaksud percaya dalam perkataan 

Yesus, Yesus mengatakan anda percaya pada saya maka dapat masuk surga. 

Sesungguhnya yang dimaksud percaya adalah berbuat sesuai perkataan Yesus, 

barulah benar-benar percaya, jika tidak berbuat sesuai perkataan Yesus apakah itu 

benar-benar percaya? Orang-orang pergi ke gereja melakukan kebaktian, sebelum 

makan juga mengucapkan "Amin", namun kembali ke masyarakat umum dia banyak 

sekali melakukan hal buruk, apakah itu disebut percaya pada Yesus? Yang dikatakan 

Yesus apakah hanya satu kalimat "Percaya pada saya maka dapat masuk surga? " 

Mengapa Yesus mengutarakan begitu banyak prinsip untuk manusia mematut diri? 

Berbuat dengan mengikuti perkataannya maka dapat masuk surga, bukankah demikian 

artinya? "Percaya" hanyalah satu istilah ringkasan, tidak mengultivasi diri sendiri dan 

tidak meningkatkan diri sendiri, apakah anda dapat masuk surga? Tiba saat kebaktian 

anda pergi ke gereja, di mulut sering menyebut nama Tuhan, apakah dengan demikian 

anda sudah percaya pada Tuhan? Sedang menanti masuk surga? Itu tidak dibenarkan. 

Tujuan anda bertobat untuk apa? Bertobat adalah tahu bahwa diri sendiri bersalah 

lalu ingin berbuat lebih baik, bukan sambil bertobat sambil melakukan hal buruk. 

Seumpama hari ini telah membunuh seseorang, anda mohon diampuni, besok anda 

bunuh lagi satu orang, anda bertobat lagi mohon diampuni. Siapa yang mengampuni 

anda? Bukankah begini prinsipnya? Anda bertobat setelah melakukan hal buruk, 

selanjutnya tidak melakukan lagi, benar-benar tidak melakukan lagi. Saat menemukan 

diri sendiri ada sifat hati yang tidak baik, dalam bertobat anda berkata pada Yesus: "Oh 

Yesus Kristus, tolonglah saya, saya punya pikiran yang tidak baik." Jadi dalam sehari-

hari anda lakukanlah lebih baik sedikit, bukankah dengan demikian anda sedang 

meningkatkan Xinxing manusia? Bukankah ini berarti sedang mengultivasi diri sendiri? 

Yesus tidak berbicara perihal Gong, karena kultivasi tergantung diri sendiri, sedangkan 

evolusi Gong tergantung Shifu, Saya menghendaki kalian berhasil pula mengultivasi 

tubuh, ingin agar tubuh terjadi perubahan, maka telah menitik-beratkan berbicara 

perihal Gong. Yesus tidak berbicara perihal Gong karena hal ini tidak perlu anda 

ketahui, anda semata-mata mengultivasi hati anda, Gong ditangani oleh Yesus, maka 

Yesus tidak berbicara perihal Gong. Xiulian memang adalah menyingkirkan pikiran dan 

perbuatan buruk manusia melalui kultivasi. Setelah taraf kondisi meningkat, Shifu di 

sana mengevolusikan Gong bagi anda, beginilah prinsipnya. 

Pengikut: Buddha Sakyamuni memperoleh Tao pada beberapa miliar tahun yang 

lampau, sedangkan saat jiwa terbentuk bukankah semuanya berasimilasi dengan 

"Zhen, Shan, Ren"? Jadi bagaimana masih bisa memperoleh Tao? 

Shifu: Makhluk hidup di atas langit bukanlah semuanya memiliki buah status, makhluk 

hidup di atas langit bukanlah semuanya Buddha. Segala kehidupan diciptakan oleh 
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Dafa alam semesta, terbentuk di tengah alam semesta yang diciptakan dalam Dafa, 

tetapi ini bukanlah satu pengertian yang sama dengan memperoleh Tao. Yang 

dimaksud memperoleh Tao ialah sudah membuktikan melalui kesadaran akan buah 

status diri sendiri. Sakyamuni adalah Buddha, adalah satu Buddha yang amat bagus. 

Tetapi kultivasi yang dijalani pada aliran saya ini bukan agama Buddha. Anda masih 

belum dapat benar-benar paham terhadap Fa ini. Saya beri tahu anda sekalian, "Zhen, 

Shan, Ren" adalah prinsip hukum dari segenap alam semesta, adalah fundamen yang 

menciptakan segenap alam semesta, juga adalah fundamen yang menciptakan segala 

Dewa yang paling primitif dan segala Dewa selama seluruh proses alam semesta. 

Buddha Sakyamuni tentu juga termasuk di dalamnya. Alam semesta juga ada proses 

terbentuk-bertahan-rusak-musnah, Buddha Sakyamuni bukan Dewa yang paling primitif, 

segala makhluk hidup dalam alam semesta juga akan melangkah menuju rusak dan 

musnah, makhluk hidup yang mendekati Triloka turun ke bumi menjalani Xiulian dari 

awal, ini adalah cara pemurnian dari kehidupan pada suatu lingkup tertentu. Prinsip 

yang dibabarkan oleh Sakyamuni adalah hukum Tathagata pada tingkatan dia itu yang 

dibuktikan melalui kesadarannya dari "Zhen, Shan, Ren". Semua Tathagata juga tidak 

dapat mengutarakan hukum sejati maupun hukum fundamental alam semesta, karena 

Dafa fundamen alam semesta adalah melampaui alam semesta, melampaui segala 

kehidupan alam semesta. Para Dewa hanya dapat membuktikan melalui kesadarannya 

akan pemahaman diri sendiri pada tingkatan di mana dia berada, ini merupakan aliran 

dari dia itu, Dewa yang berbeda hanya dapat menyelamatkan manusia menjadi 

makhluk hidup di bawah dia. Sedangkan Dafa adalah jalan besar yang fundamental, 

diperuntukkan bagi kultivasi adalah paling cepat, paling sederhana, tidak ada begitu 

banyak hal yang dijadikan perhatian. Fa bagaikan piramida, di sisi pinggirnya memang 

begitu rendah, Dewa pada tingkat tersebut pemahamannya hanya sedemikian tinggi, 

maka makhluk yang diselamatkan hanya dapat mencapai kesempurnaan pada tingkat 

tersebut. Tathagata mencapai kesempurnaan pada suatu tingkatan, maka yang 

dibuktikan melalui kesadarannya hanya sebanyak itu, ketika membimbing para 

pengikut, yang mereka utarakan semua adalah hal-hal dari aliran mereka sendiri. Yang 

disadari oleh setiap Buddha tidaklah sama, setiap Buddha juga memahami Dafa 

fundamental alam semesta "Zhen, Shan, Ren" di tengah prinsip hukum "Zhen, Shan, 

Ren" Dafa. Di bawah penguatan Dewa dan Buddha yang setingkat lebih tinggi, 

berkultivasi lurus dan berkesadaran lurus, seberapa banyak yang dapat dia sadari, 

demikian banyaklah yang dia ketahui, dengan demikian terbentuklah benda hasil 

Xiulian dia sendiri, dia telah berasimilasi dengan Fa pada tingkat tersebut. 

Pengikut: Di tengah meditasi mengapa kepala saya bisa menoleh ke gambar Guru? 

Shifu: Itu adalah satu sisi anda yang telah mengerti sedang menatap saya. Kadang 

kala Fashen saya bisa memberi isyarat agar kalian sadar, di saat memberi isyarat akan 

menggunakan cara yang berbeda. Sekiranya anda ingin tahu suatu hal dilakukan 

dengan baik atau tidak, dilakukan dengan benar atau salah? Anda lihatlah foto saya 

yang ada dalam buku atau foto saya yang lainnya. Tak peduli Tianmu anda sudah 

terbuka atau belum, jika anda salah melakukan suatu hal, sikap saya akan sangat 
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serius; jika anda melakukan dengan benar, saya akan tersenyum terhadap anda. 

(Tepuk tangan) 

Pengikut: Saat Guru berceramah Fa, saya merasa sangat benar dan sangat baik, ada 

kalanya merasa benar-benar menyentuh lubuk hati, namun selang beberapa saat 

ketika mengenang kembali apa yang telah Guru katakan, seolah-olah apapun tak 

teringat secara utuh, bagaimana ini jadinya? 

Shifu: Sesungguhnya yang mendengar saya berceramah Fa semuanya juga ada 

keadaan yang demikian. Saya telah mengutarakan banyak Fa, anda juga tidak 

mungkin mengingat semuanya dengan sangat jelas. Tidak apa-apa, tiap kali saat anda 

menjumpai masalah di dalam Xiulian, jika anda dapat menyikapi diri sendiri dengan 

benar sebagai orang Xiulian, anda tentu akan terpikir perkataan yang saya ucapkan, 

pasti adalah demikian. Tetapi jika saat itu anda dilanda emosi hingga pusing kepala 

dan tidak bisa tenang, maka anda tak akan terpikirkan, ini juga pertanda Xiulian anda 

tidak kokoh. Tetapi pada keadaan umumnya anda akan teringat Fa yang saya utarakan. 

Seandainya seseorang sudah tidak dapat Xiulian lagi, maka dia selamanya juga tidak 

akan terpikirkan Fa yang pernah saya utarakan. Saya sekali lagi menegaskan bahwa 

Fa ini bukan diutarakan untuk didengar oleh manusia biasa, anda sekalian hadir di sini 

adalah berkat takdir, kalau bukan anda tidak akan dapat masuk. 

Pengikut: Jika saya menampung hewan kecil yang dibuang orang lain, apakah bisa 

menyebabkan karma? 

Shifu: Hal ini tentu tidak akan menyebabkan karma. Bagi manusia biasa boleh 

dikatakan adalah perbuatan baik, akan tetapi dahulu agama Buddha mengatakan: tidak 

membunuh, tidak memelihara. Terdapat satu sebab berkaitan tidak membunuh dan 

tidak memelihara. Perihal "tidak membunuh," orang Xiulian semuanya juga sudah 

mengerti, perihal "tidak memelihara," di sini terdapat dua buah prinsip, satu adalah di 

saat kita Xiulian hewan-hewan tersebut mudah memperoleh Qi kecerdasan. Jika 

dengan seketika memperoleh Qi kecerdasan, boleh jadi dia akan melakukan banyak 

hal buruk. Di Tiongkok ada sebuah pepatah kuno disebut "jadilah siluman." Hewan 

sendiri tidak diperkenankan Xiulian. Yang satu lagi ialah memelihara hewan sangat 

membutuhkan perhatian, akan membuat konsentrasi terpencar, selalu berpikir padanya 

juga berupa keterikatan, dengan demikian memengaruhi Xiulian. Tentu saja bagi orang 

Xiulian, sangat menyenangi hewan juga adalah semacam keterikatan. 

Saya sampaikan sebuah ceritera kepada anda sekalian. Anda semua tahu agama 

Brahmana paling ditentang oleh Sakyamuni, beliau beranggapan itu adalah agama 

yang telah berubah sesat, ia paling berlawanan dengan agama Buddha Sakyamuni. 

Sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, yang ditentang oleh Sakyamuni adalah 

agama Brahmana itu, bukan para Dewa dari Brahmana, sedangkan Dewa yang 

dipercayai agama Brahmana pada masa paling awal juga adalah Buddha, yang 

dipercayai adalah Buddha lebih awal dari Sakyamuni. Namun berhubung lamanya 

waktu, orang-orang telah melepaskan keyakinan lurusnya terhadap Buddha, agama 

dibuatnya menjadi sesat, bahkan menyembah Buddha dengan membunuh makhluk 
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hidup sebagai sesajian. Akhirnya Dewa yang dipercayai juga bukan lagi berwujud 

Buddha, orang-orang mulai memercayai iblis dan siluman yang berwujud aneh-aneh. 

Manusia telah membuat agama menjadi sesat. Anda sekalian tahu, jika agama Buddha 

terus berkembang sedemikian rupa, Sakyamuni juga tidak mengakuinya. Jadi coba 

anda pikirkan, lewat sekian banyak tahun lagi, orang Xiulian di masa itu ketika 

berpaling kepala melihat suatu agama di masa lampau sejarah, bukankah itu adalah 

sesat? Sama juga demikian. Manusialah yang membuat agama menjadi sesat, Dewa 

tidak sesat. 

Di masa yang awal sekali, di India ada seorang pengikut Brahmana yang 

menjalani Xiulian, kultivasinya sangat gigih, dia berkultivasi menyendiri di tengah 

gunung. Pada suatu hari ada seorang pemburu mengejar seekor rusa, rusa itu telah 

terluka. Rusa itu berlari ke tempat dia, dia lalu menyembunyikannya, dan memberi 

perlindungan. Dia seorang diri di tengah gunung merasa sangat kesepian, kemudian 

dia memelihara rusa itu. Seseorang jika tidak mawas diri terhadap keterikatan akan 

berakibat sangat serius, rasa iba dari manusia biasa, serta keterikatan hati manusia 

terhadap Qing, semuanya dicurahkan pada rusa kecil itu, belakangan dia jadi sangat 

terikat dengan rusa itu, akhirnya rusa tersebut benar-benar telah menjadi teman yang 

paling akrab baginya, akibatnya banyak sekali upaya yang dia curahkan pada rusa itu, 

tatkala meditasi pikirannya juga tidak bisa tenang, selalu memikirkan makanan apa 

yang harus disiapkan untuk rusa, dia telah mengendurkan kegigihannya. 

Selang beberapa tahun, pada suatu hari rusa itu tiba-tiba meninggal, dia bukan 

main sedihnya. Dia selalu memikirkan rusa itu, dia lebih-lebih tidak dapat gigih maju. 

Saat itu usianya sudah sangat lanjut, jika bukan orang Xiulian usianya tentu tidak dapat 

diperpanjang, dia sudah tidak dapat Xiulian lagi, dengan demikian jiwanya juga berakhir. 

Di saat jiwanya berakhir dia masih tidak memikirkan Fa Buddha, yang dipikirkan adalah 

rusa itu, maka setelah meninggal dia bereinkarnasi menjadi seekor rusa. Manusia di 

saat menjelang ajal memikirkan sesuatu dengan keterikatan, kemungkinan dia akan 

reinkarnasi menjadi benda tersebut, maka dengan seketika dia reinkarnasi menjadi 

seekor rusa. Ini sangatlah menyedihkan. Seorang praktisi Xiulian, Xiulian-nya cukup 

bagus, akhirnya hancur dalam sekejap. Orang Xiulian sebaiknya jangan berketerikatan 

terhadap hewan. 

Pengikut: Di saat tergesa tidak dapat menahan sabar terhadap orang lain, bagaimana 

jadinya? 

Shifu: Anda tidak dapat menahan sabar masih dikemukakan? Tidak dapat menahan 

juga harus ditahan, sebagai seorang praktisi Xiulian anda harus berbelas kasih! Saya 

tadi sudah kemukakan bahwa anda tidak dapat menyayangi musuh anda maka anda 

tidak akan berhasil Xiulian, tidak dapat menjadi Buddha. Coba anda pikirkan, ketika 

seseorang bersikap tidak baik terhadap anda, bukankah itu berupa utang anda 

padanya di siklus kehidupan lampau, anda tidak membayar pada orang bersangkutan 

apakah itu dibenarkan? Mungkin saja ketika itu sikap anda lebih geram padanya 

dibandingkan sikap dia sekarang terhadap anda, penderitaan yang anda buat terhadap 

seseorang bisa saja lebih besar daripada sekarang ini! Di tengah Xiulian saat datang 
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konflik perwujudannya seolah sangat kebetulan, seseorang telah membuat anda marah, 

bukankah anda di waktu itu juga dengan sangat kebetulan membuat orang lain marah. 

Mana ada suatu hal sebelum terjadi sudah diberi tahu kepada anda, "Hai, anda pada 

masa hidup lampau telah membuat saya marah, pada masa hidup sekarang saya juga 

membuat anda marah." Tidak ada hal semacam ini. Ada banyak hal terlihat seperti 

kebetulan, semua itu bukanlah kebetulan. 

Seandainya dahulu anda tidak ada keadaan semacam itu, sebagai seorang 

praktisi Xiulian demi peningkatan, tidak diciptakan lingkungan seperti ini juga tidak 

dibenarkan. Tanpa ada kerunyaman seperti ini pada anda juga tidak dibenarkan, saya 

masih akan menggunakan kerunyaman ini untuk meningkatkan Xinxing anda. 

Bersamaan peningkatan Xinxing, anda sendiri juga sedang tumbuh Gong, Xinxing anda 

sedang meningkat. Bersamaan seseorang menciptakan kerunyaman bagi anda, dia 

juga sedang memberi De kepada anda. Di tengah penderitaan karma anda sendiri juga 

sedang bertransformasi menjadi De, anda mendapat empat perolehan dalam satu 

kesempatan, anda seharusnya berterima kasih pada orang lain. Anda malah benci 

pada orang lain, tidak dapat menahan sabar pada orang lain, itu sudah tidak benar. 

Ada juga yang berpikir, Shifu suruh saya bersabar, maka saya menekan emosi, lama 

kelamaan anda akan berkata: oh Shifu, saya menekan emosi sampai benar-benar 

amat menderita. Saya katakan itu bukanlah "Ren", sebagai orang yang benar-benar 

Xiulian sama sekali tidak timbul kemarahan, hal sebesar apapun hati juga tak tergerak, 

mengapa harus menderita karena menekan emosi? Ini barulah terhitung orang Xiulian. 

Masih ada orang menahan sabar demi mempertahankan muka, semua ini bukanlah 

"Ren" yang sesungguhnya. Namun seyogianya sudah Xiulian, sementara anda belum 

memenuhi kriteria, anda memang masih harus sedikit menekan emosi. 

Pengikut: Banyak master Qigong senior adalah guru berusia muda, ada banyak guru 

dari berbagai aliran sedang mengajarkan Gong. 

Shifu: Ada banyak orang mengajarkan Gong, itu disebabkan oleh fenomena langit, dan 

mempunyai tujuan. Tetapi saya juga beri tahu anda sekalian, ada banyak master 

Qigong yang menggelari diri, sesungguhnya dia bukan master Qigong, dia itu palsu, 

banyak orang dirasuki hewan atau dikuasai oleh benda yang kacau-balau lainnya. Tao 

kecil duniawi juga diajarkan oleh banyak guru, yang mereka utarakan adalah prinsip 

dari tingkat tersebut. Selain itu adalah orang yang Xiulian di pegunungan, dalam kontak 

saya dengan mereka, ada yang telah berkultivasi selama empat ribu tahun lebih. 

Mengapa mereka harus berkultivasi dengan waktu begitu lama? Bukan karena 

tingkatan mereka kurang sehingga tidak dapat naik ke langit, di antara mereka ada 

yang sudah jauh melampaui Triloka, tetapi mereka tidak dapat naik, mereka memang 

tidak diperkenankan naik, tidak ada dunia yang mau menerima mereka. Mengapa 

mereka bisa tumbuh Gong? Ini juga adalah ditentukan oleh prinsip hukum dari tingkat 

tersebut. Sedangkan Tao kecil duniawi itu lain lagi, ada yang dikarenakan sesuatu yang 

dibuat-buat. Pada mulanya berkultivasi dengan berpegang pada satu aliran, mungkin di 

aliran Tao, mungkin di aliran Buddha, setelah berlanjut kultivasi dia merasa cukup 

berhasil, kemudian orang lain mencari dia dan berkata: "Kamu ikut saja berkultivasi 

pada aliran ini," dia juga pergi mempelajari yang itu. Dengan demikian Gong dia akan 
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dibuat bercampuran. Sebenarnya di atas ada guru yang menangani, guru di atas begitu 

melihat keadaannya sudah begini, sudah tidak mau lagi. Di atas sudah tidak menerima, 

maka dia tidak dapat keluar dari Triloka. Yang berada di luar Triloka tidak 

diperkenankan memasuki Triloka, yang berada di dalam Triloka tidak diperkenankan 

keluar Triloka, sekalipun anda Xiulian lebih tinggi lagi, jika tidak ada yang menjemput 

dari atas juga tidak dapat keluar, karena dia berkultivasi campuran, Gong dia sudah 

kacau, maka dia tetap berada dalam Triloka. Ini adalah salah satu sebab mengapa 

Xiulian Tao kecil duniawi tidak dapat berhasil mencapai buah sejati, dari itu saya 

katakan bahwa aliran Fa tidak mendua juga adalah hal yang amat serius. 

Ada orang pernah membaca buku, lalu mengatakan: "Guru, bukankah anda 

memiliki hal-hal yang diajarkan oleh Shifu aliran Tao dan Shifu aliran Buddha?" Saya 

beri tahu anda sekalian, hal yang saya lakukan tidak sama, saya sedang 

membicarakan Fa alam semesta, saya bukan hanya membicarakan Fa aliran Buddha, 

juga bukan membicarakan Fa aliran Tao, juga bukan membicarakan suatu aliran 

secara konkret, saya sedang mengajarkan Dafa fundamental alam semesta, maka 

saya sekali lagi menyebutnya Dafa, Dafa, ini adalah Fa fundamental alam semesta. 

Segala aliran dalam alam semesta juga termasuk di dalamnya. Saya juga beri tahu 

anda sekalian, beberapa guru saya di siklus kehidupan sekarang ada yang berupa 

Buddha, Tao dan Dewa, mereka semua pada banyak siklus kehidupan sebelumnya 

telah saya bekali dengan ajaran, tujuannya ialah mengatur mereka setibanya saat kini 

ketika saya ingin mengajarkan Dafa, mereka kembali mengajarkannya kepada saya, 

membuka ingatan saya, kemudian diajarkan kepada kalian. (Tepuk tangan) Segala hal 

apapun yang terjadi di tengah masyarakat umum bukanlah secara kebetulan. Sebuah 

peristiwa pengajaran Dafa yang demikian besar, kelak orang yang belajar akan makin 

banyak, maka gangguan dari berbagai unsur yang tidak lurus dalam alam semesta, 

serta hal-hal dalam Triloka yang mengganggu pengajaran Dafa, pengacauan dari 

hewan dan roh tingkat rendah yang kacau-balau, yang mendapat Qi kecerdasan, 

semua ini juga bukanlah kebetulan. 

Pengikut: Kami berada pada suatu tingkatan tidak mampu membedakan master 

Qigong tulen atau palsu, kelak bagaimana menghadapi hal ini? 

Shifu: Apa tujuan anda sekarang ingin membedakan master Qigong tulen atau palsu? 

Apakah anda saat sekarang masih ingin mengikuti kelas belajar Qigong lainnya? Jika 

tidak untuk apa anda membedakan mereka? (Tepuk tangan) Saya kira ada orang 

mungkin belum pernah mengikuti kelas belajar Qigong, begitu mendengar hal-hal yang 

diutarakan Guru Li, ternyata Xiulian adalah demikian besar dan mendalam, oh, kalau 

begitu saya dengar lagi apa yang disampaikan oleh master Qigong lainnya, untuk 

menambah pengetahuan. Jika ada yang berpikir demikian tentu salah. Yang saya 

utarakan adalah Dafa, anda tidak akan mendengar hal-hal tersebut dari tempat lain. 

Aliran Fa tidak mendua adalah masalah yang amat serius. 

Di samping itu, jika anda menganggap hal ini sebagai pengetahuan, atau anda 

ingin mengikuti aliran lainnya, mungkin Fa yang saya utarakan tidak ada satu 

kalimatpun yang anda ingat. Karena Xiulian adalah hal yang serius, master Qigong 
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tulen atau palsu tidak mampu anda bedakan, perwujudan mereka adalah menipu uang. 

Ada sebagian di permukaan juga berbicara tentang kebaikan, namun dalam benaknya 

adalah demi uang, oleh sebab itu sulit sekali untuk dibedakan. 

Pengikut: Ada orang menaruh minat terhadap Dafa, namun tidak dapat dipastikan 

Xiulian atau tidak, dia juga tidak dapat mematut diri sebagai orang Xiulian, jadi kami 

sebagai pembina pembimbing apakah masih perlu membantunya? 

Shifu: saya kira ada sebagian praktisi masih terdapat sebuah proses pengenalan. Ingin 

agar seseorang yang baru mulai bergabung juga sama seperti praktisi lama begitu 

tinggi taraf kondisinya, dia tentu tidak dapat mencapainya. Perkenankanlah dia 

mempunyai sebuah proses pengenalan, dia ingin berlatih silahkan, dia ingin berlatih 

anda ajarkan dia. Perlahan-lahan jika dia merasa baik maka anda pinjamkan sebuah 

buku "Falun Gong" untuk dia baca, atau suruh dia membeli sebuah buku untuk dibaca. 

Dengan demikian dia merasa sangat baik, pemahamannya telah meningkat, maka 

anda berikan lagi "Zhuan Falun" padanya untuk dibaca, dia sendiri seyogianya akan 

memahami dari dangkal hingga mendalam. Jika anda memberlakukan ketentuan 

padanya: setelah berlatih Gong kami anda sudah tidak boleh minum obat; setelah 

berlatih Gong kami anda harus segera melepas kepercayaan lainnya; setelah berlatih 

Gong kami anda harus seketika melakukan sampai taraf demikian, dengan begitu anda 

seketika telah membuat dia lari ketakutan. Anda suruh dia coba latihan dulu, setelah 

dia merasa baik dia sendiri akan tahu bagaimana berbuat. 

Menyelamatkan manusia memang sulit. Sekiranya dia dalam jangka panjang 

masih tidak dapat mempertahankan Xiulian yang spesialisasi tunggal, atau hanya 

berlatih gerakan tidak membaca buku, maka anda nasihati dia berlatih Gong yang lain 

saja. Jika tidak akan timbul masalah, bagi dia juga tidak baik. Keberadaan dia di sini 

juga akan memerankan fungsi yang tidak baik, dia di sini tidak berkultivasi dengan 

sepenuh hati, Fashen saya juga tidak akan memedulikan dia, jadi dia adalah seorang 

manusia biasa. Sebagai manusia biasa tiba saatnya dia akan kena penyakit, bisa saja 

iblis yang mengacaukan Fa akan memanfaatkan dia untuk berbuat sesuatu, dengan 

seketika dia jadi tidak waras. Manusia biasa tidak tahu perihal Xiulian harus 

berspesialisasi tunggal, begitu timbul masalah akan menyebabkan cedera yang sangat 

besar bagi kita. Jika dia tidak dapat Xiulian dengan berspesialisasi tunggal, tidak mau 

belajar Fa, maka nasihati dia untuk meninggalkan tempat, atau suruh orang lain 

nasihati dia jangan berlatih lagi. 

Pengikut: Saya dahulu di sekolah mengajar Wushu, sebagai guru Wushu, sekarang 

belajar Falun Dafa, saya tidak lagi berlatih Tai Ji Quan, tetapi apakah boleh mengajar 

murid? 

Shifu: Boleh. Tetapi apa saja yang mengandung unsur Xiulian, termasuk Tai Ji Quan, 

semua itu akan berimplikasi pada masalah Xiulian. Sekiranya anda menjadikan 

pekerjaan ini sebagai mata pencaharian, anda boleh lakukan. Anda bilang anda di 

sekolah sebagai pengajar Tai Ji Quan, anda boleh mengajarnya, keadaan khusus akan 

saya tangani secara khusus. Jika bukan keadaan seperti ini maka harus Xiulian dengan 
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berspesialisasi tunggal. Tetapi saya pikir, bukankah lebih baik bila anda mengajarkan 

mereka Falun Dafa? (Tepuk tangan) Di Tiongkok ada guru sekolah di dalam mata 

pelajaran olahraga mengajarkan Falun Dafa, seusai latihan duduk di tempat 

membacakan buku untuk para murid, murid sendiri mengatakan: kami selama ini tidak 

pernah begitu tenang dalam mengikuti pelajaran di sekolah. 

Pengikut: Falun selain dapat terlihat, apakah juga dapat terdengar? 

Shifu: Berlatih Falun Gong dapat menghasilkan kemampuan Gong apapun, ada orang 

begitu telinga batinnya sudah terbuka, ia dapat mendengar suara dari ruang dimensi 

lain. 

Pengikut: Orang yang Xiulian Falun Dafa apakah boleh berkeluarga? 

Shifu: Boleh. Di tengah Xiulian saya juga telah meninggalkan bagi kalian sesuatu 

untuk dikultivasikan oleh diri sendiri, telah menjamin kalian untuk berkultivasi di tengah 

manusia biasa, boleh Xiulian dengan kondisi yang sesuai cara hidup manusia biasa. 

Saya juga harap yang belum menikah dapat menemukan pasangan baik yang 

menyenangkan hati, membentuk satu keluarga. Kelak mungkin saja suami isteri juga 

ikut berlatih, dengan demikian berarti anda telah menyelamatkan dia. Tetapi juga 

jangan menjadikan ini sebagai patokan, dia tidak mau berlatih maka saya tidak mau 

menikah dengannya, dalam hal ini juga harus Xiulian sesuai kondisi manusia biasa. 

Pengikut: Guru tadi berbicara mengenai masalah giat bekerja. Saya sangat giat dalam 

bekerja, tetapi boss menyuruh saya menekan rekan kerja, saya sangat keberatan. 

Shifu: Bagaimana boss berbuat tidak ada hubungannya dengan anda. Jika boss 

menyuruh anda menekan orang lain, saya pikir hal ini mudah ditangani, anda boleh 

secara lembut dan tidak langsung, menyampaikan maksud anda dengan jelas. Sebagai 

orang Xiulian kita tidak mencelakakan orang lain, tetapi sekiranya kewajiban anda 

memang demikian, maka anda lakukan saja tidak jadi masalah. Tetapi cara menangani 

masalah boleh dengan "Shan". Agar perusahaan tidak mengalami kerugian, jika hal itu 

adalah wajar, saya pikir anda juga harus melakukannya. Pokoknya hal-hal konkret 

seperti ini, saya beri tahu anda, semuanya juga dapat dilakukan dengan baik. Tetapi 

ada satu hal: mutlak tidak boleh melampaui prinsip praktisi Gong, tidak boleh 

melakukan hal buruk. 

Pengikut: Kami di Amerika Serikat ada sebagian hal boleh diadukan untuk 

mendapatkan keadilan, tetapi begitu teringat akan Zhen, Shan, Ren, kami tidak 

menggugatnya melalui jalur hukum, apakah perbuatan ini benar? 

Shifu: Jangan ada sedikit hal kecil lalu laporkan ke polisi. Ada sejumlah konflik 

kemungkinan besar muncul khusus ditujukan pada faktor-faktor kalian dalam hal 

Xiulian, pembayaran karma, peningkatan diri dan lainnya. Maka di saat munculnya 

konflik, asalkan ia tidak mengancam anda dengan sangat serius, tidak melukai anda, 

saya kira semua itu bukanlah kebetulan. Seandainya benar-benar ada orang ingin 

membunuh anda, membakar rumah anda, melukai anda berkaitan hal yang besar, 
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maka anda laporkan ke polisi, anda juga boleh menggugatnya melalui jalur hukum. Jika 

bukan demikian, saya kira anda seyogianya jangan berbuat begitu. 

Sebagai orang Xiulian, di tengah Xiulian pribadi, di dalam proses peningkatan 

pemahaman pribadi, hal-hal yang tidak berhubungan dengan Xiulian anda tidak akan 

saya perkenankan anda temui. Karena jalan peningkatan Xiulian pribadi anda kelak 

saya yang mengaturnya dengan seksama, hal yang tidak perlu tidak akan diatur untuk 

kalian. (Tepuk tangan) Bagaimanapun sempurnanya hukum juga tidak dapat 

mengawasi hati manusia, saat tidak ada yang melihat seseorang masih akan 

melakukan hal buruk. Banyaknya hukum yang ditetapkan akan makin merugikan bagi 

manusia, manusia juga tidak dapat mengingatnya karena terlalu banyak, mungkin 

manusia berbuat apa saja juga sudah melanggar hukum. Orang yang menetapkan 

hukum ingin menggunakan hukum ini untuk mengawasi orang lain, sesungguhnya 

sekali ditetapkan, hukum tersebut juga sedang mengawasi orang yang menetapkan 

hukum itu sendiri. Manusia sudah sedang menanggung segala sesuatu yang diciptakan 

manusia untuk dirinya sendiri. Hukum makin lama makin ketat, makin lama makin ketat 

mengekang manusia, di kemudian hari bisa saja mengawasi manusia seperti 

mengawasi hewan, manusia tidak akan senang dengan cara demikian, namun semua 

ini juga adalah manusia sendiri yang menciptakan, diri sendiri harus menanggungnya. 

Manusia sekarang semuanya sedang menanggung segala sesuatu yang diciptakan 

dirinya untuk diri sendiri, sedangkan semua ini juga sedang tiada hentinya memblokir 

umat manusia. 

Dewa tidak mengakui hukum manusia, Dewa beranggapan itu adalah suatu cara 

yang diterapkan oleh manusia setelah dirinya bobrok dan tak berdaya mengatasi 

masalah. Dewa hanya mengakui kaidah nurani, hanya mengakui moral. Dengan 

landasan moral, tanpa hukum manusia juga tidak akan berbuat jahat, bukankah 

demikian? 

Pengikut: Apa yang disebut Tuhan? 

Shifu: Bangsa berbeda diciptakan oleh Dewa yang berbeda. Bagi manusia, Dewa yang 

menciptakan mereka adalah Tuhan mereka. Di sini yang dimaksud adalah tubuh 

manusia, sesungguhnya Yuanshen manusia masih ada asal usulnya. 

Pengikut: Falun Gong yang dikultivasikan di Amerika Serikat apakah ada suatu 

perbedaan dengan Falun Gong yang dikultivasikan di daratan Tiongkok? 

Shifu: Tidak ada perbedaan. Orang-orang di negara Barat dan orang kulit kuning di 

Timur, memang benar terdapat sistem yang berbeda dari ruang dimensi masing-

masing, yang berpadanan dengan sistem berbeda pada ruang yang lebih besar dalam 

alam semesta, sistem ruang yang berbeda ini semuanya juga mempunyai unsur materi 

dari ruang sendiri yang terbentuk secara khusus, orang Timur juga mempunyai unsur 

yang terbentuk oleh materi khusus darinya. Ada banyak orang datang ke Amerika 

Serikat, selain merasa perbedaan waktu, masih ada sebuah proses adaptasi, selalu 

merasa ada suatu keasingan secara internal maupun eksternal, itu dikarenakan 

perbedaan unsur materi, perbedaan lingkungan hidup. Orang kuno berujar: iklim dan 
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lingkungan satu daerah menghidupi orang satu daerah, memang demikian. Karena 

unsur-unsur tersebut bagi manusia biasa sangat penting, kandungan makna 

kebudayaan orang Timur berbeda pula dengan yang di Barat, misalnya orang Tionghoa 

mengutamakan ilmu bilangan dan bunyi lafal, seumpama huruf Ba (八) dan Fa (发),30 

huruf Si (死) dan Si (四),31 suka menyebut lafal yang baik, tidak suka menyebut lafal 

yang tidak baik. Jadi dalam lingkungan materi di Timur memang benar terdapat unsur 

materi semacam ini, bagi manusia biasa akan menimbulkan sedikit efek. Sedangkan di 

Barat tidak ada, tetapi dia ada unsur dari lingkungan materi dia itu. Misalnya, Hongshui 

dari orang Timur yang menyinggung tata letak geografis, bagi orang Barat boleh bilang 

tidak efektif, dijamin tidak efektif. Anda seorang ahli Hongshui memberi petunjuk 

kepada orang kulit putih maupun orang kulit hitam di Amerika Serikat, atau kepada 

bangsa lainnya, sama sekali tidak efektif. Angka "13" yang bagi orang Barat sangat 

pantang, atau versi bintang yang mereka kemukakan, bagi orang yang datang dari 

Timur sama sekali bukanlah hal yang demikian, juga tidak efektif. Maka angka "13" 

bagi orang Timur sama sekali tidak ada makna yang hakiki. Lingkungan ruang memang 

mempunyai komposisi yang terbentuk dari materi dia itu, bukanlah suatu hal yang 

begitu sederhana, benda apapun tanpa ada dasar semacam itu yang terbentuk oleh 

lingkungan materi, dia tidak akan eksis. 

Pengikut: Bagaimana membedakan dengan jelas antara gangguan dan penderitaan 

yang diatur oleh Guru? 

Shifu: Anda tidak boleh menyebut apa yang saya atur itu sebagai penderitaan. 

Sesungguhnya saya bukan menciptakan sesuatu bagi anda, saya hanya menggunakan 

benda semula dari anda untuk membuat pengaturan, menghapus sebagian karma 

anda yang semula, menyisakan sedikit untuk digunakan sebagai cobaan yang harus 

anda lewati di saat anda meningkatkan Xinxing, diletakkan pada suatu posisi yang 

layak di tengah proses Xiulian anda. Tiba saatnya perlu meningkatkan diri akan 

digunakan untuk melewati cobaan. Oleh sebab itu ketika kalian menemui hal yang 

runyam haruslah dipahami dengan benar. Ini adalah saya yang mengaturnya untuk 

anda, asalkan dapat mematut diri sungguh-sungguh layaknya orang Xiulian, maka 

semuanya dapat dilewati. 

Pengikut: Bagaimana mengetahui suatu hal Guru memperkenankan kami lakukan 

atau tidak memperkenankan kami lakukan? 

Shifu: Asalkan kalian belajar Fa, hal apa yang harus dilakukan, hal apa yang tidak 

harus dilakukan, semuanya dapat sendiri bedakan. Saya kira ada sebagian hal yang 

mengandung bahaya dan berakibat buruk, yang seharusnya tidak anda lakukan, 

namun anda paksa melakukannya, mungkin akan selalu mengalami kegagalan, di saat 

                                                             
30 Huruf Ba (八: delapan) sering dianggap sebagai angka mujur karena dikaitkan dengan huruf Fa (发) yang artinya 

berkembang, jaya, atau menjadi kaya. 

31 Huruf Si (四: empat) sering dianggap sial atau maut karena dikaitkan dengan huruf Si (死) yang artinya 

meninggal. Maka di sebagian hotel tidak ada lantai 4, diganti dengan 3A. 
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anda paksa ingin lakukan, akan menemui hal-hal runyam, dengan kejadian tersebut 

anda dapat membedakannya, selayaknya diri sendiri yang menyadari, jika semuanya 

diberi tahu pada anda, bagaimana anda berkultivasi? 

Saya ceritakan sebuah humor dalam Xiulian. Di Tiongkok ada seorang praktisi, 

dia adalah teknisi listrik, pada suatu ketika dia bertugas dalam keadaan bermuatan 

listrik untuk memperbaiki trafo. Listrik tegangan tinggi pada trafo sebesar 30,000 volt, 

manusia bila menyentuhnya dalam sekejap tubuh akan ditembus oleh sengatan listrik, 

bersamaan itu orang tersebut akan hangus terbakar. Dia ingin menuju satu sisi lain 

pada trafo untuk mengencangkan sebuah sekrup. Saat itu tidak terlihat ada sesuatu 

yang menghalanginya, namun dia justru tidak dapat melangkahkan kakinya ke depan, 

ini adalah isyarat baginya, tidak memperkenankan dia maju, akan ada bahaya. Tetapi 

saat itu dia paksa ingin maju. Karena bertugas dalam keadaan listrik masih hidup, 

akibatnya begitu dia maju menyentuh sekrup itu, dengan seketika "boom!" dia 

tersengat listrik, oleh sebab itu ada kalanya menghadapi hal yang tidak semestinya 

dilakukan, yang bahaya, runyam dan sebagainya akan ada isyarat bagi kalian. Bagi 

manusia pada umumnya yang mengalami kejadian seperti ini, seketika itu akan 

terbakar hangus menjadi satu gumpalan, karena dia adalah praktisi kultivasi Dafa, 

maka saat itu tidak terjadi ancaman jiwa, dia merasa diri sendiri seakan-akan meledak, 

satu orang seutuhnya bergelegar, namun dia segera tenang kembali, orang lain 

semuanya terkejut bukan kepalang, orang lain melihat dia dalam waktu sekejap itu 

seutuhnya adalah sebuah bola api besar, seketika terdengar "boom". Listrik menerjang 

masuk dari tangannya, tembus ke luar dari telapak kaki dengan sebuah lubang. Saat 

itu yang dia pikir ialah saya adalah praktisi Gong, saya tidak akan terjadi apa-apa, dia 

juga tidak merasa takut, bergerak dengan leluasa, seolah-olah tidak terjadi suatu hal 

apapun. Akhirnya pimpinan perusahaan listrik itu datang, memaksa dia pergi ke rumah 

sakit menjalani pemeriksaan. Apa boleh buat dia turuti saja ke rumah sakit menjalani 

pemeriksaan, dokter yang menangani juga amat terkejut: Sungguh aneh, tegangan 

listrik yang begitu tinggi biasanya orang tersengat jadi gosong, sejak dini sudah 

meninggal, dia dari atas sampai bawah ditembus arus listrik dengan sebuah lubang di 

kaki, mengapa dia tidak meninggal? Bahkan tidak berdarah, di dalamnya semua 

terbakar hangus. Dokter merasa sangat heran. 

Karena praktisi Dafa bagian dalam tubuhnya sudah diasimilasi oleh materi energi 

tinggi, secara komperatif listrik manusia biasa tidak terhitung sebagai apa-apa, tetapi 

kulit di bagian paling permukaan dari dia masih belum sepenuhnya dikultivasi dengan 

baik, maka lapisan ini telah diterjang tembus. Hanya diterjang tembus satu lapisan ini, 

sedangkan tubuh seutuhnya tidak mengalami luka. Cerita ini saya sampaikan adalah 

untuk memberi tahu anda sekalian, orang yang berlatih Dafa bisa mengalami sesuatu 

yang mengejutkan namun tidak berbahaya. Tetapi barang siapa dikarenakan hal ini lalu 

timbul keterikatan hati, dengan sengaja melakukan hal yang tidak seharusnya 

dilakukan, itu akan benar-benar terjadi bahaya. 

Pengikut: Mengapa kami diatur datang ke Amerika Serikat untuk Xiulian? 
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Shifu: Iptek di Amerika Serikat sangat maju, menguasai hal-hal tersebut mungkin 

merupakan kebutuhan di masa mendatang. Yang datang ke Amerika Serikat semua 

adalah para elite dari Timur. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Duduk sila bermeditasi apakah harus mencapai keheningan? 

Shifu: Sekiranya anda semata-mata ingin melatih tungkai boleh saja. Ada sebagian 

orang mengatakan: "saya justru tungkainya bermasalah, saya perlu banyak berlatih." 

Jadi saya kira anda tidak bermeditasi, bersamaan melatih tungkai juga mencapai 

keheningan bukankah itu lebih baik? Jika hanya melatih sila tungkai juga tidak apa-apa, 

namun di saat berlatih Gong harus mencapai keheningan. 

Pengikut: Di saat membaca "Zhuan Falun", meditasi dengan bersila tungkai apakah 

bermanfaat? 

Shifu: Memang bermanfaat. Ketika membaca buku sambil bersila tungkai, pertama 

dapat lebih banyak melatih sila tungkai, kedua ini juga adalah berlatih Gong, ini sangat 

bagus. 

Pengikut: Anak teman saya sejak lahir sudah tuna rungu, berlatih Falun Gong apakah 

bermanfaat baginya? 

Shifu: Jika yang anda maksud adalah dapatkah menyembuhkan penyakitnya? Hal ini 

saya tidak dapat katakan secara sederhana, tidak boleh datang berlatih Gong demi 

menyembuhkan penyakit. Tetapi saya boleh beri tahu anda, yang tuna rungu adalah 

tubuh fisiknya, sedangkan Yuanshen-nya tidak. Di saat seseorang benar-benar Xiulian, 

tubuh yang bagaimanapun juga dapat berpulih normal. Praktisi Gong juga harus ada 

kriteria sebagai praktisi Gong. Jika dia datang justru demi penyakit tersebut, tidak dapat 

melepaskan keterikatan itu, penyakitnya juga tidak akan sembuh. Berkultivasi Buddha 

adalah serius. 

Pengikut: Suami saya menentang saya berlatih Gong dengan cara mogok makan. 

Shifu: Hal ini saya pikir sesungguhnya adalah untuk melihat anda sendiri bagaimana 

menyikapinya. Setiap muncul gangguan dari anggota keluarga pada umumnya ialah: 

pertama untuk melihat apakah anda berkultivasi dengan teguh atau tidak, kedua untuk 

melihat bagaimana Xinxing praktisi Xiulian bersangkutan, ketiga kerabat sedang 

membantu menghapus karma. Yang sama sekali tidak dapat menerima Dafa, dalam 

kasus yang amat terkecuali juga ada. 

Pengikut: Guru di dalam ceramah Fa berbicara mengenai bentuk "lahir, tua, sakit dan 

mati" dari Dewa, mohon Guru membicarakannya sejenak. 

Shifu: Dahulu alam semesta ada hukum "terbentuk-bertahan-rusak-musnah", 

kehidupan dalam alam semesta ada hukum "lahir-tua-sakit-mati", hanya saja pada 

ruang dimensi yang berbeda, panjang-pendeknya waktu tidak sama. Perbedaannya 

amat besar, ada yang waktunya panjang sekali seolah tanpa hidup dan mati, ada yang 

pendeknya hanya sekejap waktu. Dalam bentuk yang berupa "terbentuk, bertahan, 

rusak", misalnya ada tahap pembentukan alam semesta, ada masa di mana ia stabil, 
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kemudian melangkah lagi menuju kerapuhan dan kerusakan. Ini adalah bentuk hakiki 

alam semesta di masa lampau, merupakan hukum pergerakan dari segala kehidupan, 

spesies dan materi dalam alam semesta. 

Lembaran pertanyaan masih belum terjawab habis, masih sangat banyak, karena 

waktu saya berceramah Fa sudah tamat, gedung konferensi sudah mau tutup, saya 

pikir banyak orang masih ingin mendengar saya menjawab pertanyaan, namun hanya 

bisa demikian. Saya pikir jika ada kesempatan kita dapat bertemu lagi di kota lain, kali 

ini saya cukup bicara sekian. Saya juga sangat berterima kasih kepada praktisi 

Houston setempat, berkat usaha dan penyelenggaraan mereka, saya baru punya 

kesempatan hadir di sini bertatap muka dengan anda sekalian. Berhubung waktu yang 

ditentukan semula adalah satu siang hari, karyawan gedung sudah mau pulang, kita 

hanya bisa demikian. Sangat menyesal, anda semua juga enggan berpisah. Saya kira 

bagi praktisi yang merasa tidak bertemu Guru hati tidak mantap, kali ini seyogianya 

sudah bertemu saya, dalam hati seharusnya lebih mantap. Sesungguhnya saya beri 

tahu pada kalian, asalkan anda Xiulian, saya setiap saat berada di samping anda. 

Saya harap setiap orang yang hadir di sini jangan melewatkan kesempatan ini, 

orang yang dapat mendengar saya berceramah Fa tidak banyak. Kesempatan 

semacam ini, yaitu kesempatan berceramah Fa, kelak mungkin akan lebih sedikit, dari 

itu harap anda sekalian menyayangi pertemuan kita kali ini, di tengah Xiulian anda 

harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Setelah memperoleh Fa ini maka 

Xiulianlah lebih lanjut, ia juga tidak menelantarkan pekerjaan anda, di tengah kesibukan 

anda coba jalankan. Sekiranya tidak seperti yang saya katakan, anda boleh saja tidak 

menjalani, karena anda tidak akan mengalami kerugian apapun. Sekiranya anda tahu 

itu baik maka anda Xiulianlah lebih lanjut, wajah asli Fa Buddha akan menampakkan 

diri bagi anda secara bertahap. 

Saya harap anda sekalian dapat menyayangi kesempatan takdir kali ini, 

selanjutnya di tengah Xiulian semuanya dapat gigih maju tanpa henti, berkultivasi nyata 

secara sungguh-sunguh, benar-benar membaca buku "Zhuan Falun" ini. Harus banyak 

membaca, ditambah latihan Gong, dengan demikian anda akan tiada hentinya 

meningkat. Tiap kali membaca buku juga ada perasaan dan pertanyaan yang berbeda. 

Tiap kali di saat anda meningkat, pertanyaan yang anda temui semua akan diberi 

solusi ketika anda berikutnya membaca buku ini. Tetapi anda akan ada pertanyaan 

baru, saat membaca lagi berikutnya dijamin semuanya akan diberi solusi untuk anda. 

Jadi anda akan ada pertanyaan yang lebih baru, dengan begitulah tiada hentinya 

menjalani Xiulian, tiada hentinya sedang maju dan meningkat. 

Bersamaan itu ketika mengalami sejumlah kerunyaman dan penderitaan, 

kesulitan dan kepedihan, saya juga pernah menyampaikan perkataan ini kepada 

praktisi Tiongkok: anda lihat itu tidak ada harapan, coba anda jalankan lihat anda 

sanggup atau tidak; di saat anda tidak dapat menahan sabar cobalah anda bertahan, 

lihat anda sanggup atau tidak. Kelak di saat telah meningkat seiring Xiulian kalian yang 

tiada hentinya, saya kira ketika kita bertemu lagi mungkin keadaannya sudah tidak lagi 
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demikian. Saya juga berharap anda sekalian dapat tiada hentinya meningkatkan diri 

dan gigih maju di tengah proses Xiulian, terus hingga mencapai kesempurnaan. Di 

tengah Xiulian anda ingin bertemu saya, sesungguhnya saya tepat berada di samping 

anda. (Tepuk tangan) Hari ini cukup sampai di sini. 


