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Ceramah Fa pada Konferensi Fa New York 

23 Maret 1997 

Jauh dan terpisahkan oleh lautan, sama sekali tidaklah mudah untuk bertemu 
dengan anda sekalian. Tetapi, walaupun kalian tidak bisa melihat saya secara 
langsung, sebenarnya, saya ada di samping anda selama anda terus Xiulian. Asalkan 
anda Xiulian, saya bisa bertanggung jawab untuk anda sekalian sampai akhir, dan 
saya juga melindungi anda setiap saat. (Tepuk tangan) Bila siapa yang tidak 
melakukannya seperti ini, berarti memberikan ceramah ajaran sesat, melakukan 
kejahatan dan sesukanya membocorkan rahasia langit. Tentu saja, melalui praktik 
semua juga sudah tahu, tidak perlu saya bicarakan aspek ini. Saya hanya mengatakan 
apa yang bisa saya lakukan dan saya tidak akan mengatakan apa yang tidak bisa saya 
lakukan. Dengan demikian, Dafa terus berkembang dengan sehat. 

Terakhir kali saya bertemu dengan anda sekalian tidak begini banyak orang. 
Tentu saja, masih banyak lainnya tidak bisa datang, disebabkan mereka tidak bisa 
meninggalkan pekerjaan, ini berarti sejak terakhir kali saya bertemu dengan anda 
sekalian, kita punya lebih banyak orang yang telah memasuki Tao dan mendapatkan 
Fa. Kenyataan bahwa Fa ini bisa maju sedemikian cepat, menyebar dengan skala 
begitu besar, saya pikir adalah keampuhan Dafa. Bersamaan itu perjalanan yang telah 
kita tempuh dalam proses menyebarkan Dafa adalah benar. Kita sungguh-sungguh 
telah bertanggung jawab terhadap praktisi, bertanggung jawab terhadap masyarakat, 
barulah dapat mencapai hasil seperti itu. Karena kesempatan untuk bertemu dengan 
anda sekalian sangat sedikit, karena tidak mudah bagi saya untuk datang ke Amerika 
Serikat, dibutuhkan visa, agak repot. Dapat bertemu dengan anda sekalian, saya ingin 
sebisa mungkin membantu anda sekalian menyelesaikan sebagian persoalan, kalian 
boleh mengajukan pertanyaan jika ada, akan saya jawab untuk anda sekalian. Kita 
akan gunakan sepotong waktu ini, untuk membantu anda sekalian menyelesaikan 
beberapa masalah yang kompleks dan sulit, agar Dafa bisa berkembang secara sehat 
di Amerika Serikat. Pada mulanya saya bermaksud membicarakan dengan praktisi 
tentang hal-hal yang konkret, tetapi sebagian orang yang hadir di sini kemarin telah 
mendapatkan "bonus", karena mereka datang lebih awal, saya telah menjawab 
beberapa pertanyaan mereka kemarin. Tetapi jangan khawatir, anda juga jangan 
menyesal hari ini, bagi anda yang tidak mendengar kemarin -- anda boleh ajukan 
pertanyaan. Saya akan menjawabnya untuk anda sekalian. 

Saya akan gunakan waktu ini berbicara kepada anda sekalian tentang perihal 
Xiulian, juga adalah Fa. Saya tahu selama periode ini anda sekalian meningkat sangat 
cepat, sangat-sangat cepat. Di waktu lalu saat saya kembali ke Tiongkok dari Amerika 
Serikat, saya mengatakan kepada praktisi di Tiongkok, saya katakan Amerika Serikat 
adalah sebuah tempat yang sangat spesial, ada banyak bibit unggul, terutama bibit 
unggul orang Tionghoa. Orang-orang ini mempunyai dasar bawaan yang baik, 
pengertian yang lebih dalam terhadap Dafa, pemahaman yang lebih cepat, langkah 
cepat dalam menerobos tingkat. Ini adalah faktor keunggulan kalian. Tetapi jangan jadi 
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puas diri, karena juga ada bentuk keterikatan dan rintangan yang berbeda, semuanya 
harus kita terobos baru dapat lebih cepat meningkat. 

Berikutnya saya akan berbicara tentang karma penyakit, adalah persoalan yang 
selalu membingungkan banyak dari praktisi kita yang belum memahami Fa dengan 
mendalam. Tapi telah saya jelaskan dalam buku, bagaimana kita orang Xiulian 
seharusnya menghadapi penyakit. Saya akan membahas sekali lagi dari sudut 
pandang lain. Sebenarnya, kita praktisi Gong tidak bisa menyamakan diri kita dengan 
orang biasa. Anda sekalian tahu, pada zaman kuno ketika seseorang menjadi biksu, 
orang-orang tidak lagi menganggap dia sebagai manusia biasa, dia sudah dianggap 
setengah Dewa. Lalu apa perbedaan antara manusia dan Dewa? Manusia mempunyai 
Qing, dan lagi Qing-nya luar biasa berat. Tepatnya untuk Qing ini manusia hidup di 
dunia ini. Tanpa Qing ini, anda tidak bisa hidup di dunia. Anda menyukai apa, punya 
hobi apa, anda bagaimana bergembira, anda bagaimana marah, Qing sanak keluarga, 
Qing antara suami istri, atau Qing terhadap anak-anak, anda ingin melakukan ini, tidak 
ingin melakukan itu, anda suka atau tidak suka hal seperti ini, dan sebagainya, semua 
ini termasuk dalam Qing manusia. Tanpa Qing ini, tidak akan ada masyarakat 
manusia. Di bawah kondisi Qing ini, semua yang dilakukan oleh manusia yang sesuai 
dengan kondisi manusia begini, anda tidak bisa katakan ia salah. Lalu, mengapa 
banyak orang generasi masa lalu mengatakan bahwa pemahaman manusia semuanya 
salah? Itu dikarenakan orang yang mengatakan perkataan ini bukanlah manusia biasa 
lagi, mereka memandang manusia dari dimensi alam yang lain. Tetapi, karena anda di 
tengah manusia biasa, anda tidak bisa mengatakan dia salah. Kemarin saya telah 
mengatakan masyarakat manusia ini sama sekali tidak baik, namun ia juga masih 
merupakan satu tingkat sebagai bagian dari keseluruhan alam semesta dari atas 
hingga bawah, tingkat terendah, juga perwujudan pada tingkat terendah dari 
karakteristik alam semesta atau Dafa. Tidak akan bisa tanpa tingkat manusia ini, boleh 
dikatakan bahwa tidak mungkin bagi setiap orang berkultivasi menjadi Buddha. Juga 
tidak mungkin masyarakat umat manusia tidak eksis, ia memang eksis seperti ini. 
Hanya alam ini sangat spesifik, dia dapat menciptakan orang bertaraf tinggi. Kalau 
begitu akan berbeda ketika anda memandang manusia berpijak dari alam yang lebih 
tinggi. Oleh karena itu, saya katakan, sebagai orang Xiulian, anda tidak boleh 
mengukur semua yang anda lihat, yang tersentuh, yang dialami dengan konsep 
manusia biasa. Anda harus menetapkan kriteria yang tinggi bagi diri sendiri. 

Ketika seorang manusia biasa sakit, jika tidak pergi ke rumah sakit, atau tidak 
minum obat, itu tidak sesuai dengan prinsip dari manusia biasa dan prinsip dari dunia 
ini. Manusia akan tidak bisa menerima ini. Ketika seseorang sakit, tentu saja dia harus 
minum obat, manusia dapat penyakit tentu saja harus pergi ke rumah sakit untuk 
berobat. Begitulah manusia menghadapi masalah ini, yang mana tidaklah salah. 
Tetapi, sebagai orang Xiulian, anda tidak boleh menganggap diri sendiri sebagai 
manusia biasa. Dengan perkataan lebih serius lagi, anda bukan lagi seorang manusia. 
Seperti yang saya katakan barusan, seorang manusia mempunyai tujuh Qing enam 
nafsu, hidup demi Qing. Anda secara bertahap menghambarkan hal-hal ini, dan sedikit 
demi sedikit melepaskannya, sampai anda sepenuhnya melepaskan tuntas dalam 
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perjalanan Xiulian. Manusia hidup demi ini, anda hidup tidak demi ini, bolehkah anda 
sama dengan seorang manusia? Adalah tidak sama. Kalau begitu, mengapa anda 
tidak menerapkan prinsip tingkat tinggi yang tidak sama dengan manusia dalam 
menimbang persoalan, menimbang diri sendiri dan hal-hal yang anda temui? Begitulah 
kenyataannya, maka kita orang Xiulian pada saat tubuh terasa tidak enak pada suatu 
tempat, telah saya beri tahu anda sekalian, ia bukanlah penyakit. Tetapi, gejala 
penyakitnya dalam pandangan manusia biasa sama dengan gejala yang terjadi ketika 
orang Xiulian sedang melenyapkan karma. Sulit untuk membedakan bagi manusia 
biasa, maka Xiulian membicarakan kesadaran. Jika tidak sama gejalanya, siapapun 
sudah Xiulian, dan tidak ada kesadaran lagi. Perasaan tubuh dia keseluruhannya 
indah nyaman, bahkan muncul sedikit penderitaan juga bermanifestasi seperti 
perasaan Dewa, lalu anda katakan siapa yang tidak mau berkultivasi, semua sudah 
berkultivasi, tapi itu tidak terhitung, tidak dianggap sebagai kultivasi, juga tidak diijinkan 
untuk berkultivasi dengan cara begitu, bukankah sudah tidak ada kesadaran? Oleh 
karena itu, anda akan cenderung diuji dengan kebingungan antara benar dan palsu 
dalam kultivasi, untuk melihat bagaimana anda menghadapi masalah ini. Apakah anda 
menganggap diri sendiri sebagai orang yang Xiulian atau manusia biasa pada 
umumnya? Bukankah itu untuk melihat apakah seseorang bisa berkultivasi atau tidak? 
Tentu saja, dari permukaan sama dengan manusia pada umumnya, kelihatannya tidak 
berbeda dari manusia biasa, tetapi sebenarnya anda adalah orang yang Xiulian. 

Kemarin saya membahas persoalan Xiulian Fa Buddha, persoalan Xiulian adalah 
persoalan termegah dalam alam semesta. Seorang manusia akan naik ke alam yang 
sedemikian, akan menjadi Arhat, Bodhisattva, Buddha, Tao dan Dewa. Seorang 
manusia dengan tubuh penuh karma ingin menjadi Dewa. Anda katakan apakah ini 
bukan masalah yang serius? Tidakkah seharusnya anda memperlakukan hal-hal ini 
secara ketat dengan kriteria yang tinggi, memperlakukan pikiran lurus terhadap diri 
sendiri? Jika anda masih melihat pada masalah ini dengan konsep seorang manusia 
biasa, bukankah anda adalah seorang manusia biasa? Masalah yang begitu serius, 
menjadikan anda Buddha, anda malah menganggap diri sendiri sebagai seorang 
manusia, menimbang hal-hal ini dengan prinsip manusia. Bila begitu dia tidak benar, 
jadi sangat tidak serius, dengan demikian juga tidak dapat lagi untuk berkultivasi. 
Buddha, Tao, Dewa tersebut tidaklah seperti pengertian biksu dan orang zaman 
sekarang. Anda sekalian tahu, Buddha dan Dewa tersebut tidaklah mempunyai Qing 
manusia biasa, ataupun tidak mempunyai cara berpikir dan konsep manusia biasa 
dalam pemahaman terhadap materi. Dia sepenuhnya memiliki cara berpikir yang 
berada di alam lain, mereka sama sekali tidak punya konsep pikiran manusia terhadap 
materi. Orang sekarang telah memanusiakan Buddha dan Bodhisattva, dan 
menjadikan mereka seakan-akan mempunyai Qing manusia, menjadikan mereka 
berbau manusia. Sebagian orang pergi ke klenteng untuk memuja Buddha dan 
membakar dupa. Dia bukan pergi demi berkultivasi atau menghormati, tapi untuk 
memohon. Dengan keterikatan memohon pada Buddha, anda coba pikirkanlah hal ini, 
betapa jeleknya hati seperti ini! 
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Di masa lalu, orang memuja Buddha hanya untuk menghormati. Mereka datang 
untuk memberi penghormatan kepada Buddha, memuja Buddha atau berkultivasi diri 
mereka sendiri menjadi Buddha karena Buddha agung, Buddha melindungi umat 
manusia secara makroskopis, bukan terhadap diri anda untuk memohon sesuatu. Tapi 
orang zaman sekarang tidak seperti ini lagi. Orang di masa lalu selalu dalam kondisi 
pikiran lurus memikirkan Buddha atau Bodhisattva. Mereka menyebut kata-kata 
"Buddha", atau "Bodhisattva" dengan mentalitas hormat yang tinggi, perasaan mulia 
dan agung. Tetapi orang zaman sekarang tidak mempunyai konsep seperti ini. Dia 
bisa dengan seenaknya membuka mulut dan berbicara tentang Buddha, Buddha dan 
Bodhisattva seperti kata-kata tumbuh dari mulutnya—boleh sembarangan dibicarakan. 
Patung Buddha dan gambar Buddha dengan seenaknya dipahat dan dilukis, dan bisa 
diletakkan di mana saja. Patung dari Buddha Amitabha dan Santa Maria ditancapkan 
di kuburan-kuburan. Sungguh seperti manusia mengatur Dewa untuk menjaga orang 
mati, manusia memerintah Dewa untuk melakukan ini dan itu. Bukankah demikian 
hatinya? Coba anda sekalian pikirkan. Dewa betapa suci dan agung. Dengan sekali 
mengibaskan tangan, bisa memberikan kebahagiaan kepada seluruh umat manusia. 
Dengan sekali mengibaskan tangan bisa keseluruhan memusnahkan manusia. Anda 
memperlakukannya seperti itu? Jika tidak karena belas kasih mereka terhadap umat 
manusia, saat manusia berbuat jahat dalam ketidak-tahuan, manusia bisa 
dimusnahkan tanpa bekas dalam sekejap. Hanya saja sekarang manusia tidak 
mengerti ini lagi, maka mereka berani berbuat seperti itu. Mereka sebenarnya 
memfitnah Buddha, seperti yang saya bicarakan di waktu lalu. Waktu itu saya 
mengatakan pada anda sekalian, menu makanan disebut "Buddha melompati tembok." 
Buddha tidak mempunyai keterikatan untuk melihat dan merasakan, karena bau yang 
enak, dia melompat dari sisi lain tembok untuk memakannya, bukankah ini 
pemfitnahan paling jahat terhadap Buddha? Juga ada lauk disebut "Makanan 
Vegetarian Arhat," dll, dll. Arhat juga tidak mempunyai keterikatan manusia biasa untuk 
melihat dan merasakan. Anda katakan bahwa makanan yang disebut "Makanan 
Vegetarian Arhat" adalah makanan Arhat. Bukankah anda memaki dia? Dia melihat 
makanan dari manusia biasa itu kotor, maka konsepnya berbeda dengan manusia 
biasa. Orang zaman sekarang demi uang dan nafsu, telah menciptakan kondisi yang 
demikian terhadap Dewa dan Buddha. Buddha, Tao dan Dewa tidak memiliki konsep 
manusia, tidak memiliki cara berpikir orang biasa. Tetapi seperti yang saya katakan 
barusan, saat orang pergi memuja Buddha, bukan dengan rasa hormat yang tinggi 
dalam hati dan tujuan untuk berkultivasi, tetapi untuk memohon Buddha: karuniai saya 
seorang anak laki-laki, untuk mendapat keberuntungan, untuk melenyapkan bencana, 
untuk bebas dari penderitaan, semua dengan hati seperti ini. Namun, Buddha tidak 
mengurusi ini, Buddha menyelamatkan manusia dari hakikatnya. Jika beri anda hidup 
seperti Dewa, nyaman di tengah manusia biasa, dengan uang banyak, tanpa bencana 
apa pun, tanpa kesulitan apa pun, pastilah anda tidak ingin berkultivasi Buddha, anda 
juga tidak ingin menjadi Dewa. Dengan hidup yang demikian nyaman, anda sudah 
adalah Dewa sekarang juga. Ini adalah tidak mungkin. 

Manusia bermasa-masa telah menciptakan karma, karmanya sendiri 
menyebabkan kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, kekurangan uang, banyak 
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penyakit dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang berikut. Hanya setelah anda 
membayar karma, barulah anda mendapatkan kebahagiaan, barulah dapat menjadi 
lebih baik. Tidak boleh mengatakan telah berbuat tindakan buruk lantas tidak dibayar, 
eksis prinsip begini dalam alam semesta. Mengatakan anda merasa bahwa hal yang 
dilakukan dalam kehidupan lalu dan hal yang dilakukan dalam kehidupan berikutnya 
sepertinya dua orang. Sebenarnya yang lain mengamati jiwa anda adalah melihat 
keseluruhan perjalanan kehidupan anda. Anda bangun dari tidur dan mengatakan 
bahwa hal yang anda lakukan kemarin tidak berhubungan dengan hal yang dilakukan 
hari ini, tindakan kemarin bukan anda yang lakukan, tetapi itu semua dilakukan oleh 
anda orang yang sama, demikianlah mereka memandang kehidupan seseorang. Maka 
tadi saya mengulurkan hal tersebut untuk menjelaskan arti ini. Tidak boleh 
memperlakukan masalah ini dengan konsep manusia biasa. Manusia biasa perlu 
minum obat ketika dia sakit tetapi selaku orang Xiulian, saya tidak mengharuskan anda 
untuk tidak minum obat. Tetapi bukankah kita membicarakan tentang kultivasi? 
Bukankah kita membicarakan kesadaran? Anda juga tidak diminta untuk sadar akan 
segalanya. Anda dapat menyadari berapa ya seberapa. Anda katakan, "Tidak, saya 
tidak bisa melepas hati ini. Saya masih perlu minum obat, walaupun telah latihan 
Gong, saya masih harus minum obat." Lalu bagaimana saya melihat masalah ini? 
Saya hanya merasa sayang pada tingkat kesadarannya yang rendah. Dia tidak lulus 
dari ujian ini. Dia seharusnya bisa meningkat, melangkah satu langkah besar menuju 
kesempurnaan. Tapi dia tidak melangkahi selangkah ini. Saya hanya merasa sayang 
tentang ini dan tidak mengatakan bahwa orang ini sudah tidak baik lagi. Juga tidak 
mengatakan bahwa orang ini secara absolut tidak bisa berkultivasi karena dia minum 
obat. Karena dalam hal tingkat kesadaran, setiap orang berbeda. Dasar bawaan setiap 
orang juga tidak sama. Hanya ketika anda telah meningkat barulah anda bisa melewati 
lintasan ini, barulah anda bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Jika 
anda tidak bisa meningkat, anda tidak sepenuhnya sadar akan masalah ini, ini 
menunjukkan anda masih manusia biasa dalam masalah ini. Tapi orang ini tidak bisa 
dibilang sama sekali tidak baik. 

Saya berbicara lebih lanjut tentang hubungan antara minum obat dan 
menghilangkan karma. Tadi saya jelaskan, adalah karma yang terakumulasi dari 
kehidupan demi kehidupan yang menyebabkan penyakit. Apakah karma? Karma yang 
berada di ruang lain, makin kecil partikelnya, atau makin kecil butirannya, menjadi 
makin besar kekuatannya. Bila ia merembes memasuki ruang kita, ia adalah 
mikroorganisme, virus yang paling mikroskopis. Lalu akankah anda katakan 
penyakitnya kebetulan? Tidak bisa dimengerti oleh ilmu kedokteran zaman sekarang 
dan ilmu pengetahuan zaman sekarang, yang mana hanya bisa mengerti bentuk 
fenomena yang termanifestasi pada ruang permukaan ini yang terkomposisi oleh 
lapisan dari partikel terbesar yang terbentuk oleh molekul. Dianggap sebagai penyakit, 
tumor atau ada infeksi, dan lain lain. Tetapi, ilmu pengetahuan zaman sekarang tidak 
bisa melihat penyebab fundamental dari apa yang membuat orang sakit. Selalu 
diterangkan dalam prinsip terbatas yang bisa dimengerti oleh manusia biasa. Tentu 
saja, ketika seseorang jatuh sakit, selalu dibuat sesuai dengan prinsip di dunia ini, di 
dunia ini selalu ada faktor eksternal yang menimbulkan bentuk ekspresi penyakit, 
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sepertinya sesuai sepenuhnya dengan prinsip di dunia ini. Sebenarnya faktor eksternal 
yang demikian muncul, hanya diatur supaya sesuai dengan prinsip dunia ini atau 
kondisi dari dunia ini. Sedangkan penyebab fundamental dari penyakit tidak tumbuh 
dari ruang ini. Oleh karena itu, anda minum obat sekarang hanya untuk membunuh 
penyakit ini atau virus pada permukaan. Obat sungguh-sungguh bisa membunuh virus 
pada permukaan. Namun Gong1 dari praktisi Gong secara otomatis terus melenyapkan 
virus dan karma. Begitu obat ini membunuh permukaan virus yang merembes dari 
ruang lain, karena semua objek adalah hidup, virus yang di sana, juga boleh dikatakan 
kekuatan karma yang di sana langsung tahu, ia lantas berhenti tidak kemari, anda lalu 
merasa sembuh karena minum obat. Tapi saya beri tahu anda, bahwa ia telah 
terakumulasi di sana. Kehidupan demi kehidupan manusia telah mengakumulasi 
benda ini. Ketika akumulasi ini mencapai batasan tertentu, orang ini menjadi tidak 
tersembuhkan. Dengan bersamaan itu, ketika meninggal, bisa dimusnahkan secara 
total. Kehilangan jiwa, jiwa hilang selama-lamanya. Sungguh menakutkan. Oleh karena 
itu di sini mengungkapkan hubungan yang terlibat. Bukannya anda sebagai manusia 
tidak diijinkan minum obat. Manusia biasa dapat penyakit haruslah berobat. 

Akan tetapi sebagai orang yang Xiulian bagaimana kita menghadapinya? 
Bukankah tubuh anda harus dimurnikan? Tubuh anda seperti lingkaran pada batang 
pohon, kehidupan demi kehidupan, mulai dari pusat tengah ada karma, lapis demi 
lapis ada karma. Pada saat anda Xiulian, saya justru terus-menerus mendorong karma 
ini keluar dari pusat tengah, dorong, dorong, dorong, dorong, mendorong karma anda 
ke luar hingga tuntas. Tetapi, masih tidak dibolehkan semua melewati permukaan 
tubuh kita, jika semua keluar dari permukaan tubuh, anda tidak akan bisa tahan. 
Hanya sebagian keluar pada permukaan tubuh, anda lantas merasa tiba-tiba datang 
penyakit. Sengsara bukan main, susah payah tak terkira, anda lantas tidak tahan lagi, 
menganggap diri sendiri sebagai manusia biasa, terus minum obat. Silakan saja anda 
minum obat. Kita tidak pernah berkata bahwa manusia biasa tidak boleh minum obat. 
Kita hanya katakan kesadaran anda kurang, tidak dapat melewati lintasan ini dengan 
baik. Kita tidak punya aturan yang mengatakan anda tidak boleh minum obat setelah 
ikut Xiulian, tidak menetapkan aturan yang begitu kaku. Tetapi, saya mengajarkan 
anda sekalian prinsip dari Fa. Bila anda mau mengeluarkan karma ini, dengan anda 
minum obat jadi menekannya kembali masuk, bagaimana bisa membersihkan tubuh 
anda? Tentu saja, kita bisa mendorongnya ke luar semua untuk anda melalui ruang 
lain. Tetapi, Fa dari alam semesta ini mempunyai sebuah prinsip, selama perjalanan 
memusnahkan karma untuk anda, anda harus menahan sakit dalam hal ini. Anda 
menyebabkan penderitaan pada orang lain di masa lalu, diri sendiri harus 
menanggung kembali yang sama. Tetapi, bagi orang Xiulian tidak boleh membiarkan 
anda sekalian menanggung seluruhnya dengan cara yang sama, bisa meninggal, lalu 
tidak dapat kultivasi lagi. Sebagai orang yang Xiulian akan karuniai kehidupan-
kehidupan yang telah dicelakai dengan keberuntungan yang baik di saat mencapai 
kesempurnaan, tetapi anda tetap harus menahan bagian dari penderitaan mental. Saat 
menahan bagian yang terutangi pada orang lain, berarti anda telah membayar karma 

                                                 
1 Gong -- Energi kultivasi. 



7 
 

ini. Karena anda telah menderita, masalahnya bukan eksis secara terisolasi. Ketika 
dalam penderitaan membayar karma ini, anda harus menganggap diri sendiri sebagai 
orang yang Xiulian. Ketika anda tidak menganggapnya sebagai penyakit, pemahaman 
anda dalam hal ini benar-benar adalah suatu pengenalan tingkat tinggi, bukan 
pemikiran manusia biasa. Taraf alam anda dan pikiran anda dalam hal ini bukankah 
telah meningkat ke atas? Bukankah itu pokok dari masalah? Adalah lelucon jika 
seseorang bisa berhasil Xiulian dengan berlatih gerakan saja. Gerakan adalah sarana 
tambahan untuk mencapai kesempurnaan. 

Hati orang tidak Xiulian meningkat selamanya tidak bisa menaikkan tingkatannya. 
Juga, tidak seperti apa yang dikatakan orang-orang bahwa bisa berhasil kultivasi 
menjadi Buddha hanya dengan membaca kitab suci. Masih ada orang mengira bisa 
berhasil menjadi Buddha dengan melakukan beberapa perbuatan baik. Semua ini 
adalah lelucon. Semua itu adalah Fa yang berupaya. Anda tidak berkultivasi dengan 
mantap, apa gunanya membaca kitab suci? Mutlak tidak mungkin menjadi Buddha 
tanpa kultivasi. Buddha Sakyamuni tidak mempunyai kitab saat dia mengajarkan Fa, 
Yesus juga tidak mempunyai kitab saat dia mengajarkan Fa-nya, orang-orang hanya 
menjalankan kultivasi dengan sungguh-sungguh. Bisakah anda meningkat tanpa 
berkultivasi pada hati ini? Bisakah anda meningkat tanpa memenuhi persyaratan dari 
tingkat alam tersebut? Apakah anda dapat terbang ke langit dengan tujuh Qing enam 
nafsu dan juga berbagai keterikatan dan keinginan terhadap uang melampaui 
keinginan untuk menjadi Buddha? Mutlak tidak mungkin. Saya pikir anda sekalian telah 
mendengar dengan jelas, berarti selaku seorang yang Xiulian ia telah menjadi seorang 
yang luar biasa, bila begitu sebagai seorang yang luar biasa, bagaimana seharusnya 
menghadapi kondisi penderitaan fisik? Manusia biasa mempunyai penyakit, 
sedangkan tubuh anda adalah saya sedang melakukannya untuk anda, mendorong 
karma ke luar. Ketika didorong ke permukaan, badan akan merasa tidak enak, karena 
ujung saraf pada permukaan tubuh paling sensitif. Sama seperti mendapatkan 
penyakit, dan ada yang terefleksi sangat parah. Bisa seperti itu. Karena bisa seperti 
itu, coba anda sekalian pikirkan, jika anda menganggap diri anda sebagai manusia 
biasa, jika anda mengira ia adalah penyakit, tentu juga boleh, silakan saja anda minum 
obat. Lintasan ini, anda tidak berhasil melangkahi, setidak-tidaknya dalam hal ini anda 
adalah manusia biasa. Kapan anda bisa melewati lintasan dalam hal ini, berarti anda 
luar biasa. Namun bila anda ingin berkultivasi menjadi Buddha, anda harus punya 
pengertian luar biasa dalam segala hal. Anda tidak mampu melepaskan hati yang 
manapun, berarti anda gagal melewati lintasan itu, tidak mungkin anda bisa mencapai 
kesempurnaan. Oleh karena itu, jika anda kehilangan kesempatan ini, berarti lintasan 
ini tetap belum dilewati. Mengapa pembimbing dan praktisi lama bisa mengerti, dia 
gelisah ketika melihat praktisi minum obat. Tentu saja, mereka tidak bisa 
menghadapinya seperti yang saya lakukan. Karena di antara anda sekalian, telah 
saling mengenal, mereka terus berkata, "anda tidak boleh minum obat," memberi tahu 
dia bagaimana-bagaimana. Tentu saja, dia masih tidak menyadari, "Saya berlatih 
Gong mengapa tidak mengijinkan saya minum obat?" Jika dia tidak sadar, hal tersebut 
bukan situasi yang mudah dihadapi. Kita tidak punya aturan yang kaku yang 
mengatakan anda sekalian seharusnya tidak minum obat, saya hanya mengajarkan 
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sebuah prinsip minum obat atau tidak minum obat terhadap orang Xiulian, bukan 
mengatakan manusia biasa tidak boleh minum obat. 

Fa kita ini disebarkan dan diajarkan untuk Xiulian di antara masyarakat, tidak 
semua orang yang Xiulian bisa menjadi Buddha. Sebagian sangat gigih, sangat teguh, 
proses maju menuju kesempurnaan lebih cepat. Sebagian orang mungkin tidak begitu 
gigih, proses kemajuan dia menuju kesempurnaan akan lambat. Masih ada lainnya 
yang berkultivasi kadang ya kadang tidak, percaya kadang ya kadang tidak, maka dia 
mungkin tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Tetapi dalam hal Xiulian, dia tidak 
akan berkultivasi dengan sia-sia. Dalam masa kehidupan ini tidak berhasil 
menyelesaikan kultivasi, lihat apa yang terjadi di kehidupan berikutnya, mungkin dia 
bisa berhasil di kehidupan berikutnya. Atau dia tidak ingin kultivasi lagi, namun di 
dalam Dafa ini, bagaimanapun juga telah melepas sebagian keterikatan hati, juga 
mendengarkan Fa Buddha, dan menjadi lebih baik dari manusia biasa melalui kultivasi. 
Dia mungkin telah menyiapkan keberuntungan baik untuk kehidupan berikutnya. Dia 
mungkin kaya dan menjadi pejabat tinggi di kehidupan berikutnya. Benda-benda itu 
hanya bisa ditransformasikan menjadi keberuntungan, karena dia tidak bisa 
menyelesaikan kultivasinya. Tapi dia tidak akan melakukannya dengan sia-sia, 
beginilah prinsipnya. Saya pikir karena anda bisa mendengar Fa hari ini sebagai orang 
Xiulian, saya harap anda sekalian terus berkultivasi sampai akhir. Tidak setiap orang 
bisa mendengar Fa Buddha. Sebenarnya, saya katakan pada anda sekalian karena 
Amerika Serikat tempat ini agak spesifik. Dua tahun yang lalu saya pada mulanya 
sudah tidak menceramahkan Fa, tetapi orang Tionghoa di Amerika Serikat sangat 
banyak, lagipula di antara orang Amerika sendiri juga ada banyak orang yang berhati 
baik. Saya juga ingin mereka mendapatkan Fa. Sebenarnya, berceramah juga tidak 
dengan cara sistematis, hanya memfokuskan ke beberapa situasi. Karena buku telah 
terbit, semuanya bisa belajar. Pusat-pusat bimbingan juga ada, anda sekalian juga 
boleh ikut berlatih. Seorang manusia ingin dapat mendengar Fa Buddha, kesempatan 
hanya satu kali dalam ribuan tahun, anda tidak mesti punya takdir pertemuan itu. 
Karena selama enam jalur reinkarnasi, seorang manusia bisa bereinkarnasi menjadi 
hewan yang berbeda, tumbuhan, atau substansi. Dibutuhkan beberapa ratus atau ribu 
tahun untuk bereinkarnasi satu kali menjadi manusia. Selama reinkarnasi tersebut 
dalam beberapa ratus atau ribu tahun, anda harus menjadi seorang manusia pada 
masa yang tepat, lalu anda harus bereinkarnasi pada tempat yang tepat di mana anda 
bisa bertemu Fa ini, harus datang ke dunia pada waktu yang tepat untuk mendapat 
kesempatan menguntungkan ini mendengarkannya, menghadiri kelas. Tentu saja, 
dibutuhkan banyak-banyak takdir pertemuan begini untuk menjadikannya, baru bisa 
mendapatkan Fa ini, tidak mudah sama sekali. 

Yang saya ajarkan adalah Fa Buddha. Saya pikir anda sekalian tahu jelas. Saya 
tidak mengajarkan prinsip dari manusia biasa. Lagipula, banyak hal-hal yang saya 
bicarakan tidak pernah dibicarakan di tengah manusia biasa. Juga bukan pengetahuan 
manusia biasa. 

Barusan ini saya berulang menjelaskan hal tentang minum obat, karena 
persoalan ini telah mencuat di berbagai tempat. Ada orang ingin merusak Dafa, 
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terhadap masalah tidak minum obat, mengatakan "sekali berlatih Gong ini sudah tidak 
mengijinkan kita minum obat lagi." Sebenarnya bukannya saya tidak mengijinkan anda 
minum obat. Tentu saja, para pembimbing kita yang hadir di sini harus memperhatikan 
cara kerja, jangan memaksa orang untuk tidak minum obat. Kita hanya menjelaskan 
prinsip-prinsip secara jelas. Jika dia ingin berkultivasi, dia melakukannya. Jika dia tidak 
mau berkultivasi, bahkan minum pil racun itu semua adalah urusan manusia biasa. 
Tidak seorangpun bisa melakukan apa-apa jika hatinya tetap tidak berubah. Segala 
yang bisa kita lakukan adalah percaya pada takdir pertemuan dan memberikan 
sepatah nasihat kebaikan. Memaksa orang bukanlah kultivasi. 

Saya akan berbicara lagi satu hal. Karena sepanjang sore ini telah diatur untuk 
anda sekalian, setelah saya selesai berbicara, anda sekalian boleh ajukan pertanyaan 
kemari -- saya akan menjawab untuk anda sekalian. Di daratan Tiongkok, anak muda 
yang lahir setelah "revolusi besar kebudayaan" mempunyai pemahaman sangat 
dangkal tentang Buddha, Bodhisattva dan Dewa. Yang saya ajarkan adalah Fa 
Buddha. Sebagian orang tahu bahwa ini baik, tapi masih tidak mengerti istilah-istilah 
tertentu. Terhadap hal dalam keluarga Buddha, yang mengetahui sangat sedikit, 
dengan kata lain, kurang jelas pengenalan terhadap keluarga Buddha. 

Selanjutnya saya akan berbicara secara singkat tentang Buddha Amitabha dan 
Buddha Sakyamuni. Apa yang saya ceramahkan berbeda dengan yang ada di kitab 
suci, apa yang saya ceramahkan juga pernah diceramahkan oleh Buddha Sakyamuni 
dua ribu lima ratus tahun yang lalu. Tetapi biksu-biksu pada waktu itu tidak 
mewariskannya kepada generasi berikutnya. Kitab suci itu disusun secara sistematis 
lima ratus tahun setelah Buddha Sakyamuni meninggalkan dunia ini. Anda sekalian 
tahu bahwa lima ratus tahun yang lalu, Tiongkok sedang pada masa Dinasti Yuan. 
Sekarang siapa yang bisa tahu Jengis Khan pernah membicarakan kata apa? Namun, 
bagaimanapun juga itu adalah Fa Buddha. Terputus tidak komplit dan menyebar 
melalui mulut terus turun-temurun. Tetapi seringkali bisa kehilangan faktor-faktor 
seperti waktu, lokasi, suasana, makna, dan ceramah ditujukan pada orang yang 
berbeda oleh Buddha. Dalam jalur penyebaran, orang yang belum mencapai 
kesempurnaan semua mempunyai konsep manusia. Orang cenderung menambahkan 
hal yang sesuai dengan konsep mereka sendiri, mengubah Fa Buddha. Mereka 
menghapus bagian yang mereka tidak mengerti dan perlahan-lahan memanusiakan 
Buddha, Bodhisattva, dan para Dewa. Hal yang sesuai dengannya, yang bisa 
dimengerti diwariskan. Dia tidak mau membicarakan tentang apa saja yang tidak 
sesuai dengan mentalitasnya sendiri atau konsepnya, maka bagian ini tidak 
diwariskan. 

Pertama-tama berbicara tentang Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni adalah 
orang sungguhan dalam sejarah. Lebih dari dua ribu lima ratus tahun yang lalu, di 
India kuno, dia meninggalkan kepada orang Xiulian sebuah metode Xiulian aliran 
Buddha dari dia, disebut "Berpantang, Samadi, Kebijakan." Mengenai nama agama 
Buddha, itu hanyalah nama yang diberikan oleh orang-orang yang terlibat dalam politik 
di masa sekarang. Buddha Sakyamuni tidak mengaku agama, maupun mengatakan 
dirinya adalah agama. Manusia yang menyebutnya menjadi agama. Dia hanya 
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mengajarkan Fa Buddha, menjabarkan metode yang dapat mencapai kesempurnaan 
dalam aliran dia disebut "Berpantang, Samadi, Kebijakan." Tentu saja, detail-detail 
yang terkandung telah dicatat dalam kitab suci, saya tidak banyak bicarakan. Anda 
sekalian mengetahui, Buddha Amitabha memiliki Dunia Sukhavati, Buddha 
Bhaishajaguru memiliki Dunia Berglasir. Setiap Buddha menguasai sebuah Dunia 
langit. “Fo,” “Pusa,” “Rulai”2 -- adalah istilah-istilah Tionghoa kita. Di langit, Tathagata 
disebut raja Fa, yaitu penguasa dunia langit tersebut. Tetapi, cara berkuasanya tidak 
seperti manusia yang mengelola dengan tindakan administratif dan hukum. Tidak ada 
hal demikian. Dia sepenuhnya berdasarkan pikiran Shan yang belas kasih. Anda 
sekalian juga begitu baik, sesuai kriteria tersebut, anda baru dapat masuk ke dunia itu. 
Bila begitu, setiap Buddha mempunyai sebuah dunia yang dia kuasai, tetapi tidak 
seorangpun di masa lalu pernah mendengar dunia apa yang dikuasai Buddha 
Sakyamuni. Tidak seorangpun tahu Buddha Sakyamuni tadinya adalah siapa? Tidak 
seorangpun tahu di mana dunia Buddha Sakyamuni? Sebagian biksu mengatakan 
bahwa Buddha Sakyamuni di Dunia Saha. Tetapi saya beri tahu anda sekalian: Dunia 
Saha berada di mana? Di dalam batasan Triloka. Bagaimana itu bisa merupakan dunia 
Buddha? Tempat yang begitu kotor! Semuanya ingin meninggalkan tempat itu. 
Bagaimana itu bisa merupakan sebuah dunia Buddha? Dalam hal ini bahkan biksu 
tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas. Juga tidak tercatat dalam agama. 
Sebenarnya, tingkat kedatangan Buddha Sakyamuni sangat tinggi. Alam semesta ini 
sangat besar, dan sebentar lagi saya deskripsikan strukturnya, struktur dari alam 
semesta. Tingkat terendah di mana Buddha Sakyamuni tinggal sebelum dia turun 
adalah lapis keenam dari alam semesta, dari tingkat tersebut langsung bereinkarnasi 
menjadi manusia. Lapis keenam dari alam semesta dan bukan lapis keenam dari 
langit. Sebentar lagi, saya jabarkan seberapa besar alam semesta ini. 

Pada lapis keenam dari alam semesta dia mempunyai kerajaan langit. Dia 
menciptakan sebuah kerajaan langit di sana, disebut Dunia Dafan. Dengan kata lain, 
Buddha Sakyamuni bereinkarnasi dari Dunia Dafan ke bumi manusia, demi 
mengajarkan Fa untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan pengikutnya, dia dari 
dunia Dafan bereinkarnasi ke bumi manusia. Sedangkan pengikut yang diajari dan 
diselamatkan oleh Buddha Sakyamuni, semuanya harus berkultivasi setidak-tidaknya 
mencapai lapis keenam dari alam semesta atau di atasnya. Harus mencapai setinggi 
itu. Oleh sebab itu, sejak Buddha Sakyamuni turun, terus mengamati pengikutnya 
bereinkarnasi terus-menerus untuk Xiulian, sama sekali tidak pernah kembali ke 
Dunianya. Dalam Triloka, ada satu tempat bernama Surga Dafan, dia berada di tempat 
ini, "Surga Dafan" juga adalah nama yang diberikan oleh dia. Karena dia dari Dunia 
Dafan, oleh sebab itu dia menamakannya Surga Dafan, di sana dia mengamati 
pengikutnya. Pengikutnya semua telah diberi tanda. Dia menandai mereka dengan 

tanda “ ”. Semuanya termasuk pengikut bertanda. Dari tingkat tinggi, hanya melihat 
dengan sekilas langsung dapat membedakan siapa pengikut Buddha Sakyamuni dan 
siapa yang bukan. Karena mereka harus mencapai tingkat tinggi melalui kultivasi, 
Buddha Sakyamuni ingin menyelamatkan mereka ke taraf alam yang demikian tinggi, 

                                                 
2 Fo (Buddha); Pusa (Bodhisattva); Rulai (Tathagata) 
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jadi satu kali kehidupan tidak cukup untuk berhasil dalam kultivasi. Beginilah 
mengulang kultivasi satu kehidupan demi satu kehidupan selama dua ribu lima ratus 
tahun, sekarang menghadapi masa terakhir untuk menyelesaikan kultivasi. Setelah 
mencapai kesempurnaan dalam masa kehidupan ini, dia akan membawa semua 
pengikutnya pergi, semuanya meninggalkan Dunia Saha. Di antara pengikut Dafa kita 
cukup banyak adalah pengikut Sakyamuni yang bertanda yang telah mendapatkan Fa. 
Tetapi kebanyakan pengikut Sakyamuni yang diberi tanda adalah biksu, juga bisa 
ditemukan di antara manusia biasa. Banyak dari mereka di antara manusia biasa telah 
mendapatkan Fa kita ini. Bicara sampai di sini saya juga ingin memberi tahu anda 
sekalian, Fa yang saya ajarkan ini juga bukannya mengharuskan anda pergi ke dunia 
Falun kita, yang saya publikasikan adalah satu prinsip dari keseluruhan alam semesta. 
Saya mengajarkan sesuatu yang begitu besar, mereka semua juga mau mendapatkan 
Fa ini. Karena alam semesta yang baru telah terbentuk, Fa meluruskan alam semesta, 
setelah berasimilasi dengan Fa alam semesta baru dapat kembali ke atas, inilah 
pengaturan Buddha Sakyamuni secara sistematis bagi pengikutnya sejak awal. Dia 
tahu tentang hari ini. Saya tahu masih ada banyak yang dari dunia yang berbeda dan 
pengikut aliran ortodoks lain juga telah mendapatkan Fa dalam Dafa. Pengikut Buddha 
Sakyamuni kebanyakan ada di Daratan Han. Tidak ada yang tersisa lagi di India. 
Sebagian, tapi sangat sedikit, tersebar di berbagai tempat di seluruh dunia. 
Kebanyakan ada di daerah Han, daerah Han tepatnya adalah Daratan Tiongkok. 

Saya telah jabarkan secara singkat situasi dari Buddha Sakyamuni dan 
pengikutnya. Sekarang saya akan berbicara tentang Buddha Amitabha. Berbicara 
tentang Buddha Amitabha, orang-orang semua tahu bahwa ada Dunia Sukhavati, di 
mana Dunia Sukhavati ini? Siapa Buddha Amitabha? Mengenai Buddha Amitabha, 
penjabaran bisa ditemukan dalam tulisan agama Buddha. Saya tidak akan berbicara 
tentang bagian ini. Saya akan berbicara tentang bagian yang tidak terdokumentasikan 
dalam tulisan-tulisan. Anda sekalian tahu, orang-orang telah menyebarkan turun-
temurun tentang sebagian struktur dari alam semesta yang dijabarkan oleh Buddha. 
Ada sebuah tempat yang bernama Dunia Sumeru, juga disebut sebagai Gunung 
Sumeru. Planet Bumi kita yang sekarang dan badan langit di dalam dan di luar Triloka 
ada di selatan dari Gunung Sumeru. Disebut Jambuu-dvipa (南贍部洲). Bumi ada di 

selatan dari Gunung Sumeru ini. Sebagian orang memahami dengan, "Apakah 

Gunung Sumeru adalah Himalaya? Apakah India pada waktu itu Jambuu-dvipa (南贍部

洲)?" Ini adalah dua hal yang berbeda. Dia adalah Buddha. Dia tidak berbicara pada 

basis dari pemahaman duniawi. Prinsipnya terekspresi dari sudut pandang Dewa. 
Pikirannya bukanlah berbasis dari manusia. 

Gunung Sumeru ini memang eksis. Lalu mengapa manusia tidak bisa 
melihatnya? Bahkan dengan teleskop? Itu karena ia tidak terkomposisikan dari partikel 
yang tersusun oleh lapisan dari molekul terbesar. Saya beri tahu anda sekalian, 
partikel yang terkomposisikan oleh molekul, tidak menyinggung yang terkomposisikan 
dari atom, bahkan partikel yang terkomposisi dari molekul yang berada satu tingkat 
lebih kecil daripada partikel kita yang paling permukaan, sudah tidak bisa dilihat oleh 
mata manusia. Tetapi, Gunung Sumeru ini terkomposisikan oleh atom, oleh sebab itu 
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manusia sama sekali tidak bisa melihatnya. Walaupun begitu, orang-orang di bidang 
astronomi dan kosmologi akhir-akhir ini telah menemukan suatu fenomena, mereka 
menemukan bahwa bagaimana pun seberapa banyaknya galaksi yang bisa diamati 
yang ada dalam alam semesta, semua mencapai satu tempat tertentu lantas langsung 
tidak ada galaksi lagi. Sisi sini penuh galaksi, ada banyak sekali galaksi Bima Sakti, 
namun sesampainya suatu tempat langsung hilang bersamaan tidak eksis lagi, mereka 
menyebutnya tembok alam semesta. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa begitu. 
Mengapa tidak ada galaksi sama sekali di sisi sana? Sebenarnya, adalah terhalang 
oleh Gunung Sumeru, karena gunung terlalu besar. Seberapa besar? Puncaknya ada 
di tengah-tengah dari lapis ke dua alam semesta, melampaui alam semesta kecil kita. 
Sangatlah besar. Maka gunung yang begitu besar, manusia sama sekali tidak bisa 
membayangkannya. Tidak mungkin bagi manusia untuk melihat beberapa sisi lainnya. 
Bumi merupakan bola yang begitu kecil, anda ingin melihat Beijing yang berada di sisi 
lain dari bumi, sama sekali tak terlihat. Untuk sebuah gunung yang besar seperti itu, 
anda sama sekali tidak mungkin bisa membayangkan seberapa besarnya. Dia juga 
mengatakan bahwa pada beberapa bagian lain dari Gunung Sumeru eksis juga dunia-
dunia lain. Untuk ini kita perlu banyak bicarakan. 

Lalu mengapa ada gunung semacam ini? Mari kita berbicara tentang Gunung 
Sumeru ini. Saya beri tahu anda sekalian bahwa Gunung Sumeru ini sebenarnya 
adalah manifestasi citra dari Buddha Amitabha, Bodhisattva Guan Yin, 3  dan 
Bodhisattva Dashizhi. 4  Tidaklah sepenuhnya akurat untuk mendeskripsikannya 5 
sebagai citra, karena mereka adalah Buddha berwujud manusia. Lebih lagi, mereka 
berkemampuan berkumpul menjadi sebuah bentuk, bercerai menjadi materi. Namun 
mereka mempunyai figur. Dia bercerai menjadi materi dikarenakan transformasinya. 
Manusia tidak bisa melihat Buddha, lantas mereka mengatakan bahwa Buddha tidak 
mempunyai tubuh. Tubuhnya terkomposisi dari atom, tentu saja anda tidak bisa 
melihat tubuhnya, anda mengatakan dia tidak mempunyai tubuh, juga boleh dikatakan 
telah benar. Lalu, karena Gunung Sumeru ini terkomposisikan dari atom, mata 
manusia kita tidak bisa melihatnya, tetapi dilihat dari makna tertentu, ia sebenarnya 
mewakili Buddha Amitabha, Bodhisattva Guan Yin, dan Bodhisattva Dashizhi. Oleh 
karena itu, Sumeru ini bukanlah satu tetapi tiga gunung. Ditambah lagi, ia juga 
bergerak. Terkecuali objek dari ruang materi kita yang kelihatannya mati atau tidak 
bergerak, objek pada semua ruang lainnya bergerak. Anda sekalian tahu bahwa 
molekul bergerak, begitu juga atom. Semua bergerak. Elektron mengorbit mengelilingi 
inti atom, maka semua bergerak. Semua materi bergerak, Gunung Sumeru kadang-
kadang membentuk sebuah garis lurus dan kadang-kadang ia membentuk segitiga, ia 
secara konstan berubah terus. Ketika orang melihatnya dari sudut yang berbeda dan 
melihatnya dalam kondisi berbeda, belum tentu melihat penampilannya yang sejati. 
Jika ia tersusun dalam sebuah garis lurus, anda akan melihatnya sebagai satu gunung. 
Beberapa orang Xiulian di masa lampau bisa melihatnya, tetapi mereka berbeda dalam 

                                                 
3 Bodhisattva Guan Yin (Bodhisattva Avalokitesvara) 
4 Bodhisattva Dashizhi (Bodhisattva Mahaasthaama-praapta). 
5 Deskripsi – Pemaparan atau penggambaran dng kata-kata secara jelas dan terperinci; 
uraian. 
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mendeskripsikannya satu dengan yang lain. Itu dikarenakan mereka tidak melihat 
kondisi konkretnya. Kalau begini, bila ia merupakan lambang dari Buddha Amitabha, 
Bodhisattva Guan Yin, dan Bodhisattva Dashizhi, apakah perannya? Sebenarnya, 
Dunia Sukhavati yang disebut-sebut oleh anda sekalian, persis di dalam Gunung 
Sumeru. Tetapi gunung ini bukan seperti konsep yang mana kita manusia memahami 
materi sekarang ini. Di bawah Gunung Sumeru semuanya air. Waktu terbatas, saya 
hanya katakan sebanyak ini. 

Berikutnya, saya lanjutkan dengan komposisi dari ruang dari alam semesta ini. 
Seberapa besar alam semesta ini? Sulit untuk menjabarkannya dengan bahasa 
manusia. Itu karena bahasa manusia tidak memadai, pikiran anda juga tidak bisa 
mengakomodasi bahkan jika ia dibicarakan, anda juga tidak bisa memahaminya. Ia 
terlalu luas, terlalu besar sampai tidak dapat dibayangkan, juga tidak dapat 
dibayangkan bahkan oleh Dewa, maka tidak ada Buddha, Tao, Dewa berkemampuan 
menjelaskan seberapa besar alam semesta dengan jelas. Seperti yang saya katakan 
tadi, alam semesta yang secara umum kita kenal, sesungguhnya adalah lingkup alam 
semesta kecil. Yang lalu saat saya ke Amerika Serikat, saya menjelaskan bahwa 
lingkup ini yang mana lebih dari 2,7 miliar galaksi seperti Bima Sakti, kira-kira sejumlah 
itu, kurang dari 3 miliar, lingkup sedemikian membentuk satu alam semesta. Dan alam 
semesta ini mempunyai kulit luar ada batasan. Inilah alam semesta yang secara umum 
kita tahu. Tetapi, melampaui batasan dari alam semesta ini, pada tempat yang berjarak 
lebih jauh masih ada alam semesta. Dalam suatu batasan tertentu masih ada tiga ribu 
alam semesta semacam ini. Dan lagi di luar tiga ribu alam semesta ini juga mempunyai 
kulit luar, terkomposisi menjadi alam semesta lapis kedua. Di luar alam semesta lapis 
kedua, masih bisa didapatkan kira-kira tiga ribu alam semesta sebesar alam semesta 
lapis kedua. Lagi, luarnya juga mempunyai kulit, terkomposisi lagi menjadi alam 
semesta lapis ketiga. Seperti partikel kecil membentuk inti atom, inti atom membentuk 
atom, atom membentuk molekul. Seperti kondisi partikel mikroskopis membentuk 
partikel yang lebih besar dalam sebuah sistem. Alam semesta ini yang saya sudah 
bicarakan hanyalah suatu kondisi di dalam sebuah sistem semacam ini. Bahasa tidak 
mampu untuk melukiskannya. Bahasa manusia tidak mampu mengekspresikannya 
secara jelas. Di bawah kondisi satu ini beginilah kondisinya. Tapi ada banyak-banyak 
sistem, sebanyak jumlah atom membentuk molekul, tersebar di seluruh alam semesta. 
Coba anda katakan kira-kira berapa banyak alam semesta yang berukuran seperti 
alam semesta kecil kita ada di alam semesta ini? Tidak seorangpun bisa memberi tahu 
secara tepat. Saya baru saja membahas alam semesta lapis kedua, alam semesta 
lapis ketiga, mengatakan bahwa Buddha Sakyamuni datang dari alam semesta lapis 
keenam. Ini hanya dalam konteks dari satu badan sistem menjelaskan pada satu 
badan sistem tertentu ini. Seperti partikel kecil membentuk partikel lebih besar dan 
partikel besar membentuk partikel yang lebih besar, yang mana di dalam satu badan 
sistem. Tetapi, ia tidak terbatas pada hanya badan sistem dari satu partikel. Ia adalah 
partikel tak terhitung dari tingkat berbeda menyebari seluruh badan langit. 

Alam semesta ini sangat rumit. Saya berbicara lebih konkret saat berceramah di 
Swedia. Saya membicarakan delapan puluh satu lapis alam semesta, sebenarnya 
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tidak hanya dari delapan puluh satu lapis. Tidak bisa dihitung dengan angka manusia. 
Itu karena angka terbesar manusia adalah Triliun, angka terbesar yang digunakan oleh 
Buddha adalah Kalpa. Satu kalpa sama dengan dua miliar tahun, dua miliar tahun 
menyusun satu kalpa. Bahkan dengan kalpa, masih tidak bisa menghitung ada berapa 
banyak lapis alam semesta -- bukan berapa banyak lapis langit, tetapi berapa banyak 
lapis alam semesta, demikianlah kebesarannya. Berbicara tentang manusia itu terlalu 
kecil tak berarti. Pada waktu yang lalu, saya katakan bahwa bahkan bumi juga hanya 
sebutir debu, dan lagi kecilnya hingga tidak pantas disebut. Lalu dalam luasan begini, 
ada struktur ruang yang amat rumit dan tak terhitung. Seperti apa bentuknya struktur 
ruang ini? Saya juga mendeskripsikannya pada waktu lalu. Tingkat ruang yang mana 
kita manusia hidup? Kita hidup pada materi permukaan yang dibentuk oleh partikel 
terbesar dari molekul, hidup di antara molekul dan planet. Planet juga adalah sebuah 
partikel. Dalam alam semesta mahaluas ia juga sebutir debu yang tak berarti, dan 
begitu juga Galaksi Bima Sakti adalah sebutir debu yang kecil hingga tak pantas 
disebut. Alam semesta ini, alam semesta kecil yang saya baru saja bahas, juga adalah 
sebutir debu yang tak berarti. Partikel terbesar yang mata manusia kita bisa lihat 
adalah planet, sedangkan partikel terkecil yang terlihat manusia adalah molekul. Kita 
manusia berada tepat di antara partikel antara molekul dan planet. Tepat di antara 
ruang ini. Anda merasa luas, tapi dari sudut lain, sangatlah kecil. 

Saya berbicara dari satu sudut lain. Dimensi antara atom dan molekul bukankah 
merupakan satu lapis dimensi? Kelihatannya sulit untuk dimengerti. Saya beri tahu 
kepada anda, ilmuwan sekarang tahu bahwa jarak antara atom ke molekul dibutuhkan 
susunan dari dua ratus ribu atom barulah mencapai ke molekul, jaraknya seperti 
begini. Tetapi materi yang makin kecil, yaitu partikel makin kecil, volume 
keseluruhannya makin besar, karena ia adalah bidang sebuah tingkat, bukan hanya 
titik yang terisolasi. Lalu molekul ini sangat besar, sedangkan makin besar butiran dari 
materi atau partikel, makin kecil volume ruangnya, keseluruhan volume ruangnya 
niscaya makin kecil, jika anda memasuki ruang itu, anda akan menemukan ia adalah 
ruang yang lebih luas. Tentu saja, hanya dengan menyesuaikan pada kondisi itu anda 
baru bisa memasuki ruang itu. Anda menggunakan pikiran manusia, konsep manusia 
dan cara pemahaman manusia terhadap dunia fisik sekarang ini untuk memahaminya, 
anda bagaimanapun juga tidak akan berhasil memikirkannya, anda juga tidak bisa 
memasukinya. Manusia mengaku bahwa ilmu pengetahuan mereka begitu maju begini 
maju. Sangat kasihan! Ia sama sekali tidak menerobos ruang dari tingkat molekul, atau 
pun bisa melihat ruang lain, manusia masih puas terhadap diri mereka sendiri. 
Jangankan melihat ruang yang terkomposisikan oleh atom, saya beri tahu anda 
sekalian, inilah pemisahan badan sistem ruang pada skala yang besar, ruang eksis 
antara atom dan inti atom; ruang eksis antara inti atom dan quark, dan ruang juga 
masih eksis antara quark dan neutrino. Mengenai eksis berapa tingkat sampai ke asal 
mula sumber materi, ia tidak bisa dihitung dengan angka manusia, bahkan angka 
kalpa yang digunakan oleh Buddha juga tak terhitung. 

Jika manusia ingin sungguh-sungguh mengerti materi, itu hanya bisa tahu apa 
yang ada dalam pengetahuan manusia kini. Manusia selamanya tidak akan tahu 
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apakah elemen yang paling fundamental dari materi dalam alam semesta, tidak akan 
bisa menemukannya dengan menyelidiki untuk selamanya. Maka, alam semesta ini 
akan selamanya tetap menjadi misteri bagi manusia. Tentu saja, bukan mengatakan 
bahwa makhluk hidup tingkat tinggi tidak akan tahu, manusia biasa tidak mungkin 
mengetahui alam semesta ini, orang Xiulian mempunyai kemampuan -- anda hanya 
bisa melalui Xiulian. Dengan menggunakan teknologi umat manusia, ingin mencapai 
kemampuan besar setaraf alam Buddha, dapat memandang tembus ruang alam 
semesta yang berlapis-lapis, manusia niscaya tidak akan dapat mencapai untuk 
selamanya. Karena manusia punya tujuh Qing enam nafsu dan berbagai keterikatan 
hati, bila sungguh mencapai taraf alam Buddha, akan terjadi perang besar antarplanet, 
perang besar alam semesta. Tapi Dewa tidak akan membiarkan ini terjadi pada umat 
manusia, oleh karena itu ilmu pengetahuan umat manusia pasti menjadi berbahaya 
bagi umat manusia ketika mencapai tingkat tertentu. Karena moral umat manusia tidak 
akan mencapai sebegitu tinggi, maka peradaban umat manusia akan dimusnahkan. Ini 
bukan tidak adil, adalah manusia sendiri tidak mampu, adalah standar dan moral 
manusia tidak bisa mengikuti. Tapi sebaliknya, jika moral manusia bisa terus 
mengikuti, berarti mereka sudah jadi Dewa, sudah tidak perlu menyelidiki dengan 
metode manusia, sekali buka mata langsung melihat semua. Alam semesta ini 
memang seperti begini, jika anda ingin mengetahuinya, anda harus melampaui taraf 
alamnya. 

Yang baru saja saya jabarkan adalah dunia yang terkomposisi dari partikel besar 
yang berbeda ukuran. Sebenarnya tidak terbatas pada ini. Bahkan dalam ruang 
molekul yang kita eksis sekarang, masih eksis banyak, banyak ruang semua tidak 
terlihat oleh manusia. Seperti yang saya jelaskan barusan, butiran terbesar terbentuk 
oleh molekul, adalah materi yang mengomposisikan pada paling permukaan dari kita 
manusia, baja, besi, kayu, tubuh manusia, plastik, batu, tanah, bahkan kertas, dll, dll. 
Semua benda-benda yang umat manusia bisa lihat terkomposisikan dari butiran 
terbesar yang terbentuk oleh molekul terbesar, itu dapat dilihat. Jika suatu tingkat dari 
dimensi dibentuk oleh molekul yang terkomposisikan sedikit lebih kecil daripada 
partikel terbesar, anda sudah tidak akan bisa melihatnya. Bila begitu molekul bisa 
membentuk suatu tingkat dimensi dengan partikel yang lebih kecil. Banyak, banyak 
tingkat dimensi eksis antara dimensi yang terbentuk oleh partikel paling kecil hingga 
permukaan partikel terbesar atau dengan kata lain, keberadaan dari partikel yang 
tersusun oleh molekul yang berbeda dari berbagai ukuran, membentuk berbagai 
dimensi molekul yang amat kompleks dan berbeda. Orang-orang tidak percaya bahwa 
seseorang bisa tiba-tiba menghilang, dan lalu mendadak muncul di tempat lain. Jika 
tubuhnya terkomposisi dari molekul, bila butirannya amat renik (bisa dicapai melalui 
Xiulian), dia niscaya bisa melewati dimensi ini. Dia tiba-tiba menghilang, anda tidak 
bisa melihat dia, dia muncul di tempat lain secara mendadak, sangatlah sederhana. 

Baru saja menerangkan struktur ruang ini, dengan cara yang lebih mendetail 
daripada waktu lalu. Saya tidak bisa memberi tahu manusia terlalu banyak, karena 
manusia tidak sepatutnya tahu begitu banyak. Apa yang saya ceritakan, manusia juga 
tidak mungkin bisa menemukannya semua dengan menyelidiki. Ilmu pengetahuan 
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modern umat manusia sebenarnya telah berkembang pada pijakan yang salah, 
pengertian terhadap alam semesta, terhadap umat manusia, terhadap jiwa semua 
telah salah, oleh sebab itu dalam komunitas Xiulian, kita orang Xiulian sama sekali 
tidak mengakui ilmu pengetahuan modern sekarang, menganggapnya suatu 
kesalahan. Tentu saja, manusia biasa semua telah mempelajarinya dengan cara ini, 
dengan dikategorikan dalam begitu banyak bidang. Anda sekalian telah mempunyai 
prestasi dalam bidang masing-masing. Tetapi titik awalnya adalah salah, oleh sebab itu 
pemahaman kalian umat manusia selamanya merupakan sebuah penyimpangan yang 
amat besar dari kebenaran. 

Pemahaman umat manusia terhadap ilmu pengetahuan selamanya merupakan 
proses menyelidiki. Orang yang buta meraba gajah, beginilah ilmu pengetahuan 
sekarang. Ia berhasil meraba kaki gajah, ataupun hidung, lalu ia mengatakan ilmu 
pengetahuan seperti ini. Sebenarnya, dia tidak bisa melihat kebenaran secara 
keseluruhan. Tadi mengapa saya mengatakan seperti itu? Umat manusia sekarang 
percaya bahwa perkembangan manusia berdasarkan atas evolusi, tapi fundamental 
teori evolusi tidaklah eksis. Di dalam komunitas Xiulian, kita merasa bahwa manusia 
sedang menginjak diri sendiri. Kita menganggap lucu bahwa manusia menghubungkan 
diri mereka dengan kera. Manusia tidak muncul dari evolusi secara fundamental, 
Darwin mempresentasikan teori evolusinya, penuh dengan lubang, cacat terbesarnya 
adalah ketidak-adaan proses penghubung evolusi dari kera berevolusi menjadi 
manusia, dari organisme kuno menjadi organisme modern. Tidak hanya untuk 
manusia, organisme, hewan semua tidak eksis. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan? 
Sebenarnya pada masa sejarah yang berbeda, manusia mempunyai kondisi hidup 
yang berbeda. Juga boleh dikatakan, lingkungan hidup mereka, semua diciptakan 
sesuai dengan manusia pada masa tersebut. 

Membahas sampai topik ini, saya sekali lagi menyinggung tentang konsep dari 
manusia masa sekarang. Karena kerusakan moral, banyak konsep telah mengalami 
sebagian perubahan. Pada masa lampau, banyak peramal juga mengatakan bahwa 
sesampai waktu tertentu manusia berdandan seperti jin-jin. Anda lihat sekarang rambut 
dicat merah, dengan jambul di tengah-tengah dan kedua sisi tercukur botak. Sampai 
suatu periode tertentu, manusia diperlakukan lebih buruk daripada anjing. Banyak 
orang memperlakukan anjing sebagai anak, menyuapinya susu, memakaikan pakaian 
bermutu tinggi yang bermerek, membawa mereka dalam kereta dorong, dan 
memanggilnya anak. Banyak orang mengemis makanan di jalanan. Saya juga telah 
bertemu orang-orang begini. Mereka juga bisa ditemukan di Amerika Serikat. 
Mengulurkan tangannya dengan bergumam, "tolong beri saya 1 quarter". Dia sungguh-
sungguh lebih kalah dari anjing. Tapi saya harus beri tahu anda sekalian, bahwa tidak 
akan ada yang eksis jika tidak ada manusia di atas Bumi ini. Tepatnya karena 
keberadaan manusia, segala hal lainnya barulah eksis di atas bumi. Semua binatang, 
organisme dan tumbuhan diciptakan demi umat manusia, dimusnahkan demi manusia, 
dibentuk demi manusia, dan demi digunakan oleh manusia. Tanpa manusia semuanya 
tidak akan eksis, enam jalur reinkarnasi juga demi manusia. Segalanya di atas bumi 
diciptakan demi manusia. Sekarang ini semua konsep berubah menjadi terbalik. 
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Bagaimana hewan bisa disamakan dengan manusia?! Sekarang ini, hewan menyusupi 
tubuh manusia, menguasai manusia, mutlak tidak diizinkan oleh langit! Bagaimana itu 
bisa terjadi? Manusia adalah paling mulia, bisa berkultivasi menjadi Dewa, berkultivasi 
menjadi Buddha, dan lagi sumber asal manusia semua dari tingkat tinggi. Sedangkan 
organisme-organisme, kebanyakan diciptakan di sini, diciptakan di bumi. Secara 
sambilan membahas hal-hal ini. 

Teori evolusi yang saya sebutkan barusan, kita memandang ia tidak eksis. Umat 
manusia di dalam masa sejarah yang amat panjang, melampaui banyak peradaban 
dari periode yang berbeda. Setiap kali moral umat manusia menjadi rusak, 
peradabannya juga dimusnahkan, hanya sangat sedikit orang yang tersisa pada 
akhirnya. Mewarisi sedikit dari kebudayaan prasejarah, melewati satu kali lagi zaman 
batu, barulah berkembang kembali. Zaman batu tidak terbatas hanya pada satu 
periode saja. Terjadi beberapa kali zaman batu. Ilmuwan masa kini telah menemukan 
beberapa masalah, banyak penemuan arkeologi tidak berasal dari satu periode. Tapi, 
dengan teori evolusi terhadap penemuan-penemuan begini, mereka tidak bisa 
menjelaskannya di depan fakta. Kita telah menemukan bahwa manusia dari periode 
sejarah yang berbeda, telah meninggalkan periode peradaban yang berbeda. Orang 
modern semua mengatakan bahwa piramida Mesir kuno dibangun oleh orang Mesir. Ia 
sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang Mesir masa kini. Bisa dikatakan 
pengertian manusia, suku bangsa terhadap sejarah sendiri juga telah salah. Piramida 
dan orang Mesir sama sekali tidak ada hubungannya, piramida tersebut dibangun 
pada satu peradaban prasejarah, dan tenggelam di bawah air saat perubahan benua. 
Ketika peradaban berikutnya akan muncul saat benua-baru diciptakan, ia naik lagi dari 
dasar air. Kelompok orangnya telah lama punah, di kemudian hari barulah eksis orang 
Mesir masa kini. Setelah menemukan fungsi piramida yang demikian, orang Mesir 
barulah membangun beberapa piramida yang lebih kecil. Menemukan bahwa ia cukup 
baik untuk menempatkan peti mati di dalamnya, mereka lalu meletakkan peti mati di 
dalamnya. Beberapa baru saja dibangun. Beberapa adalah dari masa yang sangat 
lampau. Membuat orang sekarang bingung untuk mengetahui sebenarnya berasal dari 
periode apa. Sejarah telah terkacau. 

Banyak orang berkata bahwa kebudayaan Maya berhubungan dengan orang 
Meksiko masa kini. Sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang 
Meksiko, yang mana hanyalah ras campuran dari Spanyol dan Aborigin. Sedangkan 
kebudayaan Maya berasal dari peradaban manusia periode sejarah sebelumnya. Ras 
umat manusia itu telah dimusnahkan di kota Meksiko, hanya sejumlah kecil orang 
dapat melarikan diri. Tetapi kebudayaan Maya berhubungan langsung dengan bangsa 
Mongolia. Di sini saya tidak akan menyebutkan secara detail. Umat manusia tidak tahu 
asal-usul sejarah mereka sendiri. Orang kulit putih sama juga demikian. Di waktu banjir 
besar zaman dulu, peradaban umat manusia yang terakhir dimusnahkan oleh sebuah 
banjir besar. Semua gunung di bawah dua ribu meter di atas permukaan laut di bumi 
tenggelam, hanya orang-orang yang menempati pada dua ribu meter ke atas selamat. 
Cerita dari Bahtera Nabi Nuh adalah benar. Selama banjir besar ini, kebudayaan Barat 
seluruhnya termusnahkan, kebudayaan Timur juga dalam kemusnahan, tetapi orang-
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orang gunung yang hidup di area Himalaya dan pegunungan Kunlun, seperti orang-
orang desa, beruntung selamat. Orang Tionghoa yang tinggal di Pegunungan Kunlun 
terselamat. Karena saat itu kebudayaan Timur amat berkembang, oleh karena itu, 
Hetu, Luoshu, Yijing, Taiji, Bagua dan lain-lain dapat diwariskan. Orang-orang 
mengatakan bahwa itu diciptakan oleh siapa-siapa generasi berikutnya. Sebenarnya, 
dia hanya memodifikasinya dan mempresentasikannya kembali pada publik. Sama 
sekali bukan diciptakan oleh siapa-siapa. Itu semua adalah kebudayaan prasejarah. 
Walaupun di Tiongkok telah diwariskan benda-benda ini, di antara perkembangan 
sejarah, masih tidak hanya ini, pada zaman kuno, benda yang diwariskan lebih 
banyak, turun-temurun makin hari makin sisa tinggal sedikit. Bila begitu ia adalah suatu 
suku bangsa yang bermakna amat dalam dan berlatar sejarah yang panjang, itulah 
Tiongkok. Di pihak lain, tidak ada yang tersisa setelah kebudayaan orang kulit putih 
sepenuhnya terhanyut oleh banjir besar. Pada waktu itu, pada tepi benua Eropa, masih 
ada satu keping kontinental juga tenggelam. Itu adalah area yang paling berkembang, 
juga tenggelam. Oleh sebab itu, orang kulit putih berkembang ulang dari kondisi nol, 
kondisi tidak ada peradaban apapun, itulah ilmu pengetahuan mereka masa kini. 

Ilmu pengetahuan kuno Tiongkok berbeda dengan ilmu pengetahuan nyata Barat 
ini. Banyak arkeolog telah mendiskusikan hal ini pada saya. Saya menjelaskannya 
kepada mereka. Mereka juga merasa begitulah sebenarnya, karena mereka 
mempunyai banyak pertanyaan yang membingungkan yang tidak bisa dijelaskan. 
Barusan ini saya jelaskan pemahaman umat manusia terhadap alam semesta, sama 
sekali tidak mungkin bisa mengenal lebih jauh. Pada masa kini, ada banyak ilmuwan 
melakukan riset mereka berdasarkan pada pijakan yang salah. Khususnya, ketika dia 
mempunyai sedikit prestasi dalam bidang tertentu, dia lantas tidak bisa melepaskannya 
lagi. Dia membuat definisi untuk apa yang dia mengerti, dengan demikian membentuk 
suatu bingkai. Banyak dari kita yang duduk di sini adalah murid yang belajar di luar 
Tiongkok; bergelar S3 dan S2 yang berpikiran terbuka, kalian akan temukan bahwa: 
definisi tersebut memang benar di dalam lingkup tingkatan alam mereka, tetapi begitu 
melampaui pemahaman dari dia, saat melampaui taraf alam dia, akan menemukan 
bahwa itu adalah salah. Ia sungguh mengikat orang. Ilmuwan yang benar-benar 
berprestasi dia akan berani mendobrak ke luar dari bingkai ini. Termasuk Einstein, apa 
yang dikatakannya adalah benar di dalam tingkat alam dari pemahamannya, 
melampaui taraf alam ini, apa yang Einstein katakan ditemukan salah. Bukankah 
begitu prinsipnya? Karena makin mentalitas anda mendekati kebenaran tingkat tinggi 
selagi dalam peningkatan, makin mendekati pada tingkat tinggi, akan menemukan 
bahwa pemahaman pada tingkat rendah adalah salah. Begitulah tepatnya. 

Bukankah pemahaman umat manusia terhadap materi adalah salah? Manusia 
berdiri di dalam ruang yang berada di antara materi permukaan yang terkomposisi oleh 
lapisan terbesar dari partikel molekul dan planet, dia lantas tidak bisa mengerti dengan 
jelas, hanya di dalam ini, ia berkembang kian kemari, inilah ilmu pengetahuan absolut, 
inilah satu-satunya pemahaman tentang materi, inilah sesuatu yang paling maju. Itu 
hanyalah mengerti dunia fisik di tengah sel yang ekstrem kecil di dalam ruang alam 
semesta yang mahaluas dan amat kompleks. Di samping itu, masih terbatas dalam 
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suatu ruang sempit. Struktur planet yang baru saja saya bahas hanyalah satu sistem. 
Anda di dalam sistem yang kecil, di sistem dari sebutir debu, di antara miliaran dimensi 
yang tak terhitung, memahami ruang sesempit ini, yaitu sesuatu yang mengenal dari 
satu ruang yang amat kecil, anda katakan benarkah ia? Oleh karena itu, mengenai 
ilmu pengetahuan umat manusia, perkembangan dan pemahamannya, pijakan semula 
telah salah. Berbicara tentang asal mula dan jiwa umat manusia tambah kompleks 
sekali, tidak dibicarakan lagi. Karena jika berbicara lebih lagi, akan melibatkan asal 
usul dari kehidupan, yang mana sangat kompleks. Lagipula, membahas kebanyakan, 
membahas yang tinggi, manusia tentu tidak akan percaya. Karena bagaimanapun 
manusia mempunyai pemikiran manusia. Saya berbicara di sini, Dewa akan percaya 
ketika dia mendengarnya, karena dia mempunyai pemikiran Dewa. Dia di alamnya 
telah melihat, cara berpikir dia sepenuhnya berbeda dengan manusia. 

Saya membahas seperti tadi, jelas atau tidak? Saya bertanya pada anda semua, 
dengan cara saya berbicara, anda semua mengerti atau tidak? (Tepuk tangan) Saya 
sering menyebutkan sebuah istilah, dan kemarin saya baru saja berulang-ulang 
menekankannya. Yaitu Yuanfen.6 Banyak dari kita selalu ingin memperkenalkan Dafa 
ini kepada banyak orang. Bagi sebagian orang, begitu anda memperkenalkan 
kepadanya, dia langsung menganggapnya sangat baik dan ingin mempelajarinya 
dengan antusias. Ini mungkin adalah Yuan. 7  Bagi yang lain, termasuk anggota 
keluarga anda, anda memperkenalkan kepadanya, dia tidak mau mendengarkan juga 
tidak percaya. Mereka tidak akan percaya walau bagaimanapun anda mengatakan. 
Saya beri tahu anda sekalian, dia mungkin tidak memiliki Yuan. Tentu saja, kondisi ini 
bukan disebabkan oleh hubungan Yuan saja. Bagi sebagian orang, mungkin 
dikarenakan kesadarannya tidak mencukupi, atau disebabkan oleh karma yang 
berjumlah besar. 

Hari ini saya khusus membahas Yuan ini. Apakah Yuan? Saya pernah jelaskan di 
waktu lalu. Komunitas Xiulian berulang-ulang menekankan Yuanfen, Yuanfen. 
Bagaimana Yuan terbentuk? Sebenarnya saya beri tahu anda sekalian, Yuan yang 
dibahas dalam komunitas Xiulian, mutlak tidak bisa dijelaskan secara gamblang dalam 
suatu periode sejarah yang pendek. Ia melebihi satu masa hidup seseorang, bahkan 
beberapa masa hidup, bahkan masa yang lebih lama. Yuanfen ini tidak ada akhirnya. 
Mengapa tidak ada akhirnya? Karena tadi saya telah membahas tentang membayar 
karma, mengatakan bagaimana memandang kehidupan seseorang. Memandang satu 
kehidupan harus melihat keseluruhan kehidupannya, bukan hanya satu masa 
kehidupan. Sama seperti anda tidur, hari ini dengan kemarin—anda tidak mengakui 
bahwa kemarin adalah anda, itu tidak boleh! Oleh karena itu, Yuan seseorang 
melibatkan suatu periode waktu yang sangat panjang. Hal-hal yang baik dapat 
menurun dan demikian juga hal-hal buruk. Yang mana berarti, hubungan sebab 
akibat dan takdir di antara orang-orang juga tidak berakhir. Yuan yang dibicarakan 
pada umumnya, sebagian besar adalah membicarakan Yuan sanak keluarga. Yaitu, 
Yuan antara suami-istri. Tentang ini lebih banyak dibicarakan, sebenarnya saya telah 

                                                 
6 Yuanfen -- Takdir pertemuan; jodoh pertemuan. 
7 Yuan – Takdir; mempunyai takdir; jodoh; berjodoh. 
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membahas tentang Yuan dari suami-istri ini sebelumnya, ini adalah hal manusia biasa, 
saya membahasnya karena sedang membicarakan masalah Yuan. Bagaimana 
terbentuknya? Umumnya dalam sebagian besar kasus semua adalah begini: orang ini 
pada kehidupan sebelumnya melakukan suatu kebaikan untuk orang itu, orang itu 
tidak mempunyai apa-apa untuk membalas, mungkin dia hanya memiliki jabatan yang 
sangat rendah, atau sangat miskin pada kehidupan tersebut. Dia mendapatkan 
manfaat yang besar dari kebaikannya ini, dalam hatinya dia berpikir untuk membalas 
budi, yang mana mungkin menghasilkan jodoh antara suami-istri. Lalu bisa juga 
seseorang mencintai dia dalam kehidupan sebelumnya, atau mereka berdua saling 
mencintai, tetapi tidak bisa menjadi satu keluarga karena tidak ada Yuan itu, dalam hal 
ini juga bisa terjalin Yuan suami istri pada kehidupan berikutnya. Karena harapan 
seseorang sangat utama, anda ingin apa, anda ingin lakukan apa, anda mengatakan 
saya ingin berkultivasi menjadi Buddha, maka Buddha mungkin membantu anda. 
Mengapa begitu? Satu niat pikiran ini terlalu berharga, dalam kondisi begitu sengsara 
anda ingin berkultivasi Buddha. Sebaliknya jika seseorang ingin menjadi iblis juga tidak 
ada yang bisa menghalangi, bagaimana anda menghalangi dia jika dia cenderung 
bertindak jahat? Anda menasihati dia juga tidak dengar, pokoknya lakukan. Oleh 
sebab itu, harapan manusia adalah sangat utama. 

Di samping itu juga masih ada sanak keluarga dan teman baik apa, murid dan 
pengikut, perasaan utang budi, benci dendam antara satu sama lain juga bisa 
membentuk Yuan ini, membuat anda menjadi satu keluarga atau satu kelompok, dalam 
dunia masyarakat terjadi hubungan sosial, dengan demikian, supaya konflik antara 
satu dengan yang lain, utang budi, benci dendam dapat diselesaikan. Ini semua adalah 
Yuan, semua menunjuk pada yang ini. Ia tidak datang dari satu masa kehidupan, 
mungkin dari beberapa masa kehidupan atau masa kehidupan lalu, dianggap sebagai 
kondisi begini. Kami juga menemukan, karena eksis suatu hubungan begini, ialah 
manusia dalam satu masa kehidupan mempunyai utang budi -- benci dendamnya, 
mempunyai sanak keluarga -- teman baiknya, mempunyai suami istri -- anak-anak dan 
lain lain, bila begitu sangat mungkin antara sekelompok orang ini eksis utang budi atau 
benci dendam. Baik kepada dia, tidak baik kepada dia, dia ingin membalas kepadanya, 
maka hal-hal semua ini akan menjadikan reinkarnasi kelompok di masa berikut. Tetapi 
dia bukan datang bersamaan, semuanya bereinkarnasi di satu tempat yang sama, 
bukan demikian. Datang ke bumi waktunya tidak bersamaan, ada yang berusia tua ada 
yang berusia muda, pokoknya di antara orang dari kelompok ini akan mempunyai 
hubungan tertentu, datang bereinkarnasi susul-menyusul. Yang bukan satu kelompok 
mungkin tidak ada Yuan, yang tidak berhubungan dengan anda bisa anda temukan 
saat berjalan di jalanan, sepertinya ia adalah orang yang asing, dengan dia tidak ada 
hubungan apapun. Anda juga bisa bertemu orang-orang demikian, sepertinya kalian 
berada pada jalur yang berbeda. Ini berarti mereka bukanlah dari kelompok anda, yang 
mana tidak mempunyai Yinyuan Guanxi8 apapun juga dengannya. Oleh karena itu, 
acapkali saat datang bereinkarnasi semua adalah satu kelompok datang pada waktu 
yang berbeda-beda, sebagian datang lebih awal, lainnya lebih lambat. Sebagian akan 

                                                 
8 Yinyuan Guanxi -- Hubungan sebab akibat dan takdir. 
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menjadi orangtua, sebagian akan menjadi anak, sebagian akan menjadi teman, 
sebagian menjadi musuh, dan sebagian akan menjadi penolong. Ini Yuan yang 
barusan saya bahas. 

Tentu saja yang Xiulian juga tidak terlepas dari Yuan demikian. Karena anda ingin 
Xiulian, satu orang Xiulian, pada masa lalu dikatakan satu orang Xiulian lantas leluhur 
semua dapat mengumpulkan De, semua akan beruntung. Bukannya anda telah Xiulian 
menjadi Buddha, lantas mereka semua menjadi Buddha tanpa membayar dosa karma. 
Ini mutlak tidak boleh. Berarti saat anda Xiulian, mengetahui anda akan mendapat Fa 
pada masa ini, mungkin orang di sekeliling anda adalah reinkarnasi dari sanak 
keluarga yang lalu, anda menghendaki mereka yang mungkin eksis utang budi atau 
benci dendam dengan anda supaya juga mendapatkan Fa, mungkin menjadikan 
hubungan demikian. Tentu saja, Xiulian ini tidak terlibat oleh Qing sanak keluarga, bila 
tidak melibatkan Qing sanak keluarga, ia lantas membuka batasan ini, berkultivasi 
sendiri atau mewariskan ajarannya hanya kepada satu orang, dia harus memilih orang, 
menentukan orangnya sendiri. Kultivasi dilakukan dengan cara ini di masa generasi 
lampau. Penyelamatan universal adalah Yuan yang kita bicarakan hari ini. Yuan yang 
saya bicarakan ini, berhubungan dengan kita semua yang hadir di sini. Kemungkinan 
besar anda mempunyai Yuan untuk mendapatkan Fa. Lalu bagaimana Yuan ini 
terbentuk? Kebanyakan di sini adalah datang untuk mendapatkan Fa, datang dengan 
tujuan, masih mungkin ada sanak keluarga, teman dekat, pengikut dari generasi yang 
berbeda, juga mungkin terjadi oleh Yuanfen lainnya. Tapi Qing dalam manusia biasa 
tidak terlibat dalam Xiulian, tidak ada hal demikian. Saya sering membicarakan, saya 
katakan sebagian orang datang untuk mendapatkan Fa. Maka mungkin mereka pernah 
bersumpah demikian di masa lampau, dengan kemauan sendiri datang mengalami 
penderitaan untuk mendapatkan Fa, juga ada yang mengandung faktor begini. Maka 
saya sering katakan, saya nasihati jangan sampai kehilangan kesempatan 
mendapatkan Fa kali ini yang dikarenakan kesalahan pemikiran sementara dalam 
kehidupan ini, anda akan selamanya menyesali juga tidak bisa menggantinya. 
Sebenarnya, pada dasarnya saya melihat tali Yuanfen ini cukup kuat, tidak ada yang 
ketinggalan, semua sedang lagi mendapatkan Fa. Perbedaannya hanya terdapat pada 
tingkat kegigihan majunya. 

Berikutnya saya ceramah lagi satu hal, yaitu bentuk Xiulian sekarang ini, karena 
kemarin saya juga menyentuhnya sedikit. Beberapa praktisi kita menyinggung tentang 
apakah boleh menikah atau tidak, sebagian tidak ingin menikah dan ingin masuk 
pegunungan untuk Xiulian. Yang lainnya mempunyai pandangan berbeda. Di antara 
Xiulian Dafa kita, ada juga banyak pengikut yang memiliki pikiran begini. Tetapi, seperti 
yang diketahui oleh semua, Fa yang saya ajarkan ini terutama adalah Xiulian dalam 
masyarakat manusia biasa, dengan tujuan demi meningkatkan Xiulian Zhu Yishi,9 Zhu 
Yuanshen10 diri sendiri, karena anda menderita dalam kondisi sadar, hati anda tidak 
goyah dengan jelas melihat bahwa kepentingan anda dirampas. Bukankah anda 
berkultivasi diri anda sendiri? Bila bukan anda yang mendapatkan Fa ini lalu siapa 

                                                 
9 Zhu Yishi ‐ Kesadaran utama. 
10 Zhu Yuanshen ‐ Jiwa prima utama. 
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lagi? Jika benar-benar Xiulian dalam pegunungan untuk menghindari konflik ini, 
kultivasinya akan lamban, melalui masa amat panjang. Perlahan-lahan mengikis habis 
keterikatan hati, bila tidak dapat Fa, ini kemungkinan besar yang berkultivasi adalah Fu 
Yuanshen. Karena anda berkultivasi di pedalaman pegunungan atau hutan rimba, 
tidak memiliki syarat-syarat ini, mungkin anda harus duduk meditasi, masuk kondisi 
Ding, masuk kondisi Ding dalam jangka amat panjang. Dalam kondisi tersebut, anda 
tidak jelas apakah anda lagi Xiulian atau tidak, karena anda sendiri tidak nyata-nyata 
dapat meningkat dalam lingkungan rumit, pasti demikian. Biksu dan biksuni juga dapat 
berkultivasi Zhu Yuanshen, tetapi dunia masyarakat manusia biasa barulah suatu 
tempat yang paling bisa mengasah hati manusia. 

Metode Xiulian yang pernah kita dengar, dari masa ke masa tak peduli ia sebuah 
agama apapun -- sebuah metode Xiulian apapun, apa yang diwariskan turun-temurun 
semua mengajarkan Xiulian masuk pegunungan atau biara, memutuskan Yuan 
duniawi dan meninggalkan Qing keluarga, tidak mengakui orang tuanya bila mereka 
masuk ke biara. "Siapa yang ingin anda temui?" "Saya ingin bertemu anda. Anda 
adalah putraku." "Oh, Buddha Amitabha! Anda pasti keliru." Nama saya adalah siapa-
siapa, karena dia telah diberi nama Dharma. "Saya adalah pengikut Buddha, bukan 
anak anda." Yuan duniawi benar-benar diputus. Mengenai biksu masa kini, tentu saja, 
mereka tidak berkultivasi, malahan menghasilkan uang untuk dikirim ke rumah. 
Kultivasi sejati diminta memutuskan Yuan duniawi. Itulah mengapa seseorang tidak 
dianggap sebagai manusia lagi begitu dia menjadi biksu, adalah prinsip ini. Dia sudah 
merupakan Dewa, setengah Dewa. Walaupun sekarang tidak akan berhasil kultivasi, 
namun banyak orang sering terhambat oleh bentuk dari cara Xiulian kuno begini, 
masih ingin menggunakan metode ini untuk Xiulian Dafa, di masa mendatang boleh, 
sekarang tidak mempunyai persyaratan ini. Fa yang saya ajarkan hari ini hanya bisa 
menempuh bentuk Xiulian demikian, dan sebagai guru anda, saya sendiri juga tidak 
tinggal di gunung. Maka anda tidak seharusnya begitu timbul niat ingin Xiulian lantas 
masuk ke gunung, begitu timbul pikiran Xiulian terus meninggalkan rumah, begitu 
timbul pikiran Xiulian terus tidak nikah lagi, begitu timbul pikiran Xiulian terus 
mengubah kondisi hidup manusia biasa, tidaklah demikian. Metode Xiulian amat 
banyak. Di antara delapan puluh empat ribu pintu Fa, juga tidak hanya pintu Fa kita 
yang Xiulian dengan cara begini. Maka apa yang saya katakan adalah kita seharusnya 
tidak terpengaruh oleh beberapa metode Xiulian di masa lalu dan konsep tradisional. 
Apa yang saya ajarkan kepada anda hari ini adalah sepenuhnya bentuk Xiulian baru 
yang benar-benar menjamin anda terselamat dalam jangka paling cepat. Untuk masa 
mendatang, akan ada cara kultivasi masa mendatang. Sebenarnya, seperti yang saya 
sebutkan di buku, saya katakan seseorang ingin Xiulian sama sekali tidak semudah 
yang diucapkan! Berkultivasi kian kemari, akhirnya bukan anda yang sesungguhnya, 
anda bahkan masih tidak tahu! 

Saya beri tahu anda sekalian, di masa kuno, para Dewa mengetahui bahwa 
terlalu sulit untuk menyelamatkan Zhu Yuanshen seseorang, maka mereka 
mengadopsi metode menyelamatkan Fu Yuanshen, yang satu memberikan 
penyelamatan dengan cara ini dan dianggap cukup baik, yang lainnya juga 
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menganggap cara penyelamatan ini sangat baik, lalu mereka semua memberikan 
penyelamatan seperti itu, menghasilkan bentuk penyelamatan manusia yang diakui 
seperti itu. Tetapi ia tidak adil bagi manusia, seseorang ini Xiulian, yang terselamatkan 
malah orang lain. Tepatnya karena ketidak-adilan, dia tidak berani memublikasikannya, 
ataupun tidak berani memperkenankan manusia tahu. Saya telah mengungkapkannya 
kepada manusia. Mengapa? Karena saya justru ingin manusia benar-benar 
mendapatkan Fa. Mengubah kondisi yang demikian, agar anda dapat mengultivasi diri 
anda sendiri. Bersamaan itu, jika manusia Xiulian dengan cara ini, akan 
menguntungkan masyarakat, karena anda pasti akan menjadi seorang yang baik di 
dalam masyarakat, saat anda meningkat, tidak ada yang lebih baik lagi seperti begini, 
maka saya memutarbalikkan kembali ke arah yang benar. Tetapi sebagian Dewa 
dalam masa yang amat panjang juga melalui cara ini baru berhasil kultivasi ke atas, 
sama dengan berhasil Xiulian ke atas melalui Xiulian Fu Yuanshen. Oleh karena itu, 
mereka berusaha untuk mencegah saya mengajarkan Fa ini kepada kalian. Coba 
kalian semua pikirkan betapa sulitnya untuk memublikasikan Fa ini, mendapatkannya 
juga tidak mudah. Akhirnya Para Dewa, Buddha, Tao dapat memahami apa yang saya 
lakukan, dan melihat bahwa hasilnya sangat baik. Sekarang semua telah memahami. 

Sangat sulit saat saya pertama kali mengajar Fa di Tiongkok, sekarang tentu saja 
sudah agak mudah, khususnya di Amerika Serikat, sudah sangat mudah bagi kalian 
untuk mendengarkan Fa. Tadi saya mengatakan bentuk Xiulian kita ini tidak 
terpengaruh oleh konsep masa lalu, dengan beginilah kita berkultivasi. Tentu saja 
setelah kalian menyelesaikan Xiulian, di masa depan akan ada kondisi Xiulian bagi 
manusia masa mendatang. Manusia masa mendatang tidak akan tahu begitu banyak 
Fa. Kami mengajarkan ini karena ini adalah periode sejarah yang spesifik. Manusia di 
masa yang lebih ke depan lagi tidak akan tahu siapa saya, juga tidak akan ditinggali 
citra. Audio dan videotape itu, jangan mengira anda telah merekam, di masa 
mendatang anda tidak akan dapat menahannya, semua akan dihapus. Di masa lalu, 
saat Buddha Sakyamuni membimbing pengikut menjalankan Xiulian, tidak 
mengizinkan pengikut menabung uang atau benda, takut mereka timbul keterikatan 
hati terhadap barang materi tersebut. Maka apapun tidak boleh dikehendaki, hanya 
sehelai kasaya, satu mangkuk untuk mengemis makanan. Namun manusia selalu 
memiliki banyak keterikatan yang sulit untuk dibuang. Ada satu periode, banyak orang 
mulai mengumpulkan mangkuk-mengemis. Ada orang berkata, "Mangkuk saya ini 
terbuat dari tembaga, mangkuk saya ini terbuat dari batu giok, mangkuk saya ini 
terlihat indah, mangkuk saya ini terbuat dari perak." Beberapa biksu telah 
mengumpulkan banyak mangkuk. Buddha Sakyamuni lalu berkata, kalian ingin punya 
hati yang berketerikatan pada benda tersebut, bila begitu kalian sebaiknya pulang ke 
rumah, karena di rumah apa pun ada, anda kumpulkanlah, simpanlah. Mengapa satu 
mangkuk untuk mengemis makanan saja tidak mampu dilepas? Orang yang jadi biksu 
atau biksuni harus melepas segalanya. Mengapa satu pikiran ingin mengumpulkan 
mangkuk untuk mengemis makanan saja tidak bisa disingkirkan? Harta benda telah 
tiada, masih mau terikat pada mangkuk? Maksud perkataan Buddha Sakyamuni 
adalah, termasuk satu pikiran ini -- sedikit keterikatanpun tidak boleh dipertahankan 
oleh dia, harus disingkirkan, tidak membolehkan dia mempunyai hati ini. 
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Zaman dulu di masa Buddha Sakyamuni mangkuk biksu sangat kecil, hanya bisa 
untuk sekali makan. Eh... biksu sekarang, menggunakan yang begitu besar. Pada 
masa lalu yang digunakan adalah mangkuk sedekah, sekarang menggunakan lonceng 
yang dibalik, dengan sepasang tangan memegang sebuah lonceng yang dibalik untuk 
mengemis. Jika anda beri dia makanan dia sama sekali tidak mau, dia ingin uang. 
Dengan hati yang demikian kuat untuk mencari kepentingan materi dan uang, bisakah 
itu disebut Xiulian? Saya beri tahu anda sekalian, uang adalah halangan terbesar bagi 
orang Xiulian. Tadi berbicara tentang biksu atau biksuni. Tetapi Xiulian Dafa terfokus 
pada hati tidak terfokus pada materi. Karena dalam masyarakat manusia biasa dengan 
sambil bekerja sambil Xiulian, jadi tidak takut anda mempunyai berapa banyak uang, 
hanya ditakutkan keterikatan hati anda terhadap harta benda tidak bisa disingkirkan. 
Rumah anda terbuat dari bata emas, tapi ia tidak eksis dalam pikiran anda, tidak berat 
memandangnya. Berkultivasi di tengah manusia biasa, yang melakukan pekerjaan apa 
saja semua ada, berdagang tentu menghasilkan uang, tidak masalah jika hati anda 
tidak terikat, tidak berat memandangnya, punya atau tidak punya adalah sama, anda 
berarti telah melewati lintasan ini. Tak masalah bahwa rumah anda tetap terbangun 
dari emas. Kita menuntut menyingkiran keterikatan hati tersebut, Xiulian bukan berarti 
melepas kepemilikan dari kepentingan materi. Hanya demikian barulah sesuai untuk 
Xiulian dalam dunia awam. Jika semua menjalankan Xiulian, lantas manusia tidak 
melakukan apa-apa lagi, dengan apa masyarakat ini akan hidup? Tidak boleh begitu. 
Kita menitikberatkan hanya pada hati manusia, dan menunjuk langsung pada hati 
manusia, benar-benar meningkatkan Xinxing anda, bukanlah menyingkirkan sesuatu 
dari segi materi, Ini harus dibedakan dari cara kultivasi tradisional. Tetapi, untuk 
melihat apakah anda memiliki keterikatan demikian harus diuji secara serius dari aspek 
ini. 

Saya berbicara tentang orang Xiulian, Xiulian dalam Dafa kita. Kita justru 
mengambil jalur begini, anda harus menghambarkan hati tersebut. Bagi orang yang 
khusus Xiulian di masa mendatang hanya mengemis makanan dengan sebuah 
mangkuk, berjalan kaki, mengembara. Menelan tuntas segala penderitaan dunia, anda 
barulah dapat mencapai kesempurnaan di masa mendatang, biksu harus menjalankan 
Xiulian dengan cara ini. 

Berbicara tentang penderitaan, saya beri tahu pada anda sekalian, begitu 
manusia mulai Xiulian sudah pasti menderita, penuh kesengsaraan. Berkultivasi Dafa 
juga mempunyai keberuntungan, namun masa Xiulian bisa ada kesukaran, ini sudah 
pasti. Tetapi, manusia acapkali menganggap itu adalah hal buruk, saat mengalami 
sedikit penderitaan atau menahan sedikit kesengsaraan. "Mengapa saya merasa tidak 
enak di sini dan di sana." Jika anda nyaman sepanjang hidup, saya beri tahu anda, 
pastilah ditakdirkan ke neraka. Jangankan berkata kenyamanan seumur hidup, bahkan 
dengan selama hidup anda tidak berpenyakit, akan berakhir di neraka seratus persen 
saat meninggal dunia, hidup pasti membuat karma. Tidak mungkin anda bisa tidak 
membuat karma. Karena begitu anda buka mulut, anda kemungkinan melukai orang 
lain. Kata-kata yang diucapkan oleh mulut bisa menyakiti lainnya secara tidak 
disengaja. Ketika anda berbicara padanya, dia tidak pedulikan, mungkin yang lain 
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mendengarnya, lalu tersakiti. Kehidupan manusia, benda yang dimakan, bahkan saat 
berjalan bisa menginjak mati organisme. Tentu saja, telah kita katakan, manusia hidup 
di dunia anda pasti bisa berbuat karma, jika anda tidak jatuh sakit, karma anda tidak 
akan lenyap. Ketika manusia menderita karena sakit, karma anda sungguh-sungguh 
sedang lenyap. Setelah dilenyapkan akan menjadi baik, acap kali menderita penyakit 
parah, lewat satu periode setelah sembuh kembali, akan menemukan wajah anda 
bercahaya kemerahan, segala kegiatan lancar dan sukses. Karena karma anda telah 
dilenyapkan, ia bisa berubah menjadi keberuntungan -- De. Karena anda telah 
mengalami kesengsaraan, lalu apapun yang anda lakukan akan berjalan lancar, bisa 
dengan mudah dilakukan, manusia tidak dapat melihat ini, oleh karena itu manusia 
saat menderita sedikit kepahitan langsung menganggapnya sebagai hal buruk, 
sebenarnya, apa sih yang perlu ditakutkan dari penderitaan?! Justru manusia lebih 
menderita sedikit lagi, bertahan dengan tekad hati, lalu coba anda lihat, akan berbeda 
dalam segala yang anda lakukan. Bukankah saya berkata manusia Xiulian pasti ada 
penderitaannya? Jika anda bisa melepasnya, dijamin anda mencapai kesempurnaan. 
Bicara yang lebih tinggi sedikit, jika di pikiran anda dapat melepaskan hidup atau mati, 
anda benar-benar adalah Dewa! 

Di masa lampau, Buddha Amitabha berkata dengan menyebut nama Buddha 
saya, akan dapat dilahirkan ke Dunia Sukhavati. Mana mungkin? Maksud perkataan 
dia tidak bisa dimengerti secara literal. Memang benar dengan menyebut nama Buddha 
dapat naik ke Dunia Sukhavati, tapi orang-orang semua hanya memahami perkataan 
Buddha ini secara literal. Fa Buddha mempunyai makna berbeda pada tingkat berbeda. 
Anda menyebut nama Buddha-nya, sama persis dengan berlatih Gong, menyebut 
sampai tidak tersisa apapun dalam otak, hanya ada beberapa tulisan "Buddha 
Amitabha", dengan satu pikiran menggantikan sepuluh ribu pikiran, menyebutkannya 
hingga pikiran menjadi kosong, apapun tidak tersisa, hanya ada Buddha Amitabha. 
Saat menyebut nama Buddha, akan timbul keterikatan hati yang tak terhitung dan 
berbagai macam gangguan, dapatkah anda menopangnya? Segala keterikatan dilepas 
tuntas, begitu pikiran dari hati menjadi kosong berarti telah mencapai tujuan Xiulian. 
Anda menyebut nama Buddha juga merupakan satu kehormatan pada Buddha, anda 
menyebutkannya karena anda ingin ke Dunia Sukhavati, tentu saja, Buddha yang di 
Dunia Sukhavati harus mengurusi anda, karena anda sedang berkultivasi Buddha. 
Makna yang terkandung sangatlah dalam. Ada orang mengatakan, bisa pergi ke Dunia 
Sukhavati dengan menyebut nama Buddha Amitabha sewaktu menjelang ajal, 
seharusnya bagaimana? Saat anda benar-benar bisa melepas satu pikiran tentang 
hidup atau mati, anda sungguh bisa capai. Perbedaan antara manusia atau Dewa, di 
sinilah selisihnya. Dapat melepaskan hidup atau mati, anda adalah Dewa, tidak mampu 
melepas hidup atau mati, anda adalah manusia. Inilah perbedaannya. Kita Xiulian kian 
kemari, melepaskan segala keterikatan, apakah bukan telah melepaskan termasuk 
hidup atau mati? Mengatakan manusia dengan sekali saja dapat berhasil melepaskan 
hidup atau mati, bila begitu masih ada keterikatan apa yang bisa membuat anda 
terikat? Telah mendapatkan Fa, bahkan termasuk hidup atau matipun saya tidak takut 
lagi, jiwa juga boleh tidak mau, bila begitu hal apa yang masih bisa menjadi 
keterikatan? Demikianlah prinsipnya. Saat manusia menjelang ajal, takut bukan main, 
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"Aduh, sebentar lagi saya akan mati, tanpa napas lagi", dia berada dalam kondisi hati 
seperti apa? Namun ada orang di saat mau meninggal dunia sama sekali tidak takut, 
mulutnya menyebut terus "Buddha Amitabha", anda katakan dia tidak ke Dunia 
Sukhavati? Semua telah dilepaskan, sama sekali tidak mempunyai konsep terhadap 
hidup atau mati. Satu pikiran manusia berfondasi melewati masa periode Xiulian yang 
amat panjang. Pikiran manusia biasa ekstrem rumit, hati apapun ada, mana mungkin 
bisa tidak takut dalam lintasan hidup mati? Saya mengatakan Maha Dao ekstrem 
sederhana ekstrem mudah. Mengatakan banyak persoalan amat sederhana, tapi sekali 
diuraikan secara detail, akan jadi membahas sangat banyak-sangat banyak. Namun 
bila memberi tahu kepada anda secara langsung, anda juga tetap tidak mampu 
mencapainya, orang-orang tetap tidak mampu memahami demikian dalam. Semua 
hanya bisa memahami dari literal dan permukaan, oleh sebab itu harus 
menceramahkan Fa kepada anda sekalian. 
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Ceramah Fa di San Francisco 

6 April 1997 

Kita baru saja bertemu di New York, hingga sekarang hanya beberapa hari, pada 
hari ini kita bertemu lagi di sini. Semula saya ingin memberi waktu bagi anda sekalian 
untuk dapat menyerap apa yang telah saya katakan, karena hal yang saya bahas di 
waktu lalu amat tinggi. Sebenarnya, seandainya anda merasakan dengan teliti tentang 
hal yang saya bahas baru-baru ini, anda mungkin menemukan bahwa apa yang 
dibahas jauh lebih tinggi lagi. Sesungguhnya telah membahas pada hakikatnya. 
Karena ada penyebabnya, yaitu anda sekalian berpendidikan tinggi. Lagi pula 
beberapa di antara kalian mendapat Fa belakangan, tetapi kelompok orang yang 
mendapat Fa belakangan ini meningkat sangat cepat, jadi persyaratan terhadap 
mereka juga tinggi, kenaikan tingkatannya juga cepat. Anda sekalian merasa tingkat 
kesukarannya lebih besar, kesulitannya lebih banyak, juga boleh dikatakan godaan 
sepertinya lebih banyak, ini sudah pasti. Banyak hal yang saya ajarkan hari ini, belum 
pernah dibahas sebelumnya. Karena waktu untuk Xiulian sangat terbatas, oleh sebab 
itu saya berharap dapat secepat mungkin menurunkan Fa ini secara keseluruhan 
kepada anda sekalian, supaya anda dapat Xiulian secepat mungkin, memperoleh 
kesempurnaan secepat mungkin. 

Kemarin saya masih membicarakan persoalan berikut. Mungkin anda sekalian 
tahu tentang kisah kuno Tiongkok (Perjalanan menuju ke Barat). Saat Tangseng11 
pergi ke langit Barat untuk mendapatkan kitab suci, ia telah melewati semua jenis 
kesulitan dan penderitaan, 9 kali 9 atau 81 cobaan. Hanya kurang satu percobaan saja 
pun tidak akan berhasil, harus menyusul untuk melengkapi, itu adalah hal yang sangat 
tidak mudah. Hari ini terlalu mudah bagi anda sekalian untuk mendapatkan Fa. 
Meskipun tidak berada di Amerika Serikat, dengan membeli satu tiket pesawat, hanya 
sekejap telah tiba. Bila dibandingkan, memperoleh Fa ini memang terlalu mudah. 
Tetapi bila berkultivasi akan tidak semudah itu lagi. Saya juga telah 
mempertimbangkan, dapat atau tidak untuk mempelajari, dapat atau tidak 
memperolehnya, kami juga perlu mengamati bagaimana menganggap Fa ini. 
Pengertian terhadap mau atau tidak memperoleh Fa ini. Batas waktunya tidak dapat 
diperpanjang terlalu lama. Orang-orang masih perlu merenungkan dengan berulang 
kali, “mempertimbangkan mau mempelajari atau tidak” dan bagaimana-bagaimana. 
Kami juga sedang memikirkan persoalan ini, jadi saya pikir juga ada baiknya 
memperketat waktunya. Tidak setiap orang dapat memperoleh Fa ini, kami 
berdasarkan Yuanfen.12 Dengan kata lain, dengan waktu yang terbatas, mungkin juga 
orang yang sekiranya tidak pantas memperoleh Fa, ia tidak dapat masuk. Bila 
memperpanjang batas waktunya lebih lama, mungkin dapat timbul persoalan berikut, 
yakni orang yang sekiranya tidak pantas memperoleh Fa mungkin dapat masuk, bila 
demikian dia dapat mengganggu atau merusak kita. Dia tidak percaya, akan 

                                                 
11 Biksu Tangseng (唐僧) 
12 Yuanfen ‐‐ Takdir pertemuan. 
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memberikan efek semacam gangguan. Tentu saja, pintu kita terbuka lebar, tak peduli 
siapa anda, kami akan bertanggung jawab untuk anda selama anda dapat 
mempelajarinya. Tetapi kami juga perlu mengamati hati orang. 

Fa Buddha adalah mahaluas, besar dan mendalam. Fa yang kami ajarkan hari ini 
melampaui pengertian Fa pada umumnya. Adalah mengajarkan Fa dari keseluruhan 
alam semesta, karakter dari keseluruhan alam semesta. Lagi pula dalam alam 
semesta yang mahabesar ini, setiap tingkat mempunyai karakter alam semesta-nya, itu 
adalah perwujudan prinsip Fa dari Zhen Shan Ren13 pada setiap alamnya. Dan juga 
prinsip Fa pada setiap tingkat, semuanya adalah benar-benar sangat besar, amat 
kompleks. Anda ingin menjelaskan prinsip-prinsip pada salah satu bagian tingkatnya, 
mungkin dengan menghabiskan satu masa hidup pun belum tentu dapat 
menjelaskannya secara menyeluruh, begitu maha kompleksnya. Anda sekalian tahu, 
Buddha Sakyamuni berpijak di atas tingkatan Tathagata mengajar kepada manusia, 
kepada para pengikut Xiuliannya. Tetapi dia menghabiskan seluruh masa hidupnya 
hanya untuk mengajarkan sesuatu yang berasal dari pintunya sendiri. Buddha 
Sakyamuni mengatakan bahwa Xiulian mempunyai 84.000 pintu Fa, dan ini masih 
tidak termasuk keluarga Tao. Keluarga Tao Tiongkok mengatakan bahwa mereka 
mempunyai 3.600 pintu Fa. Masih belum termasuk metode Xiulian Dewa dari agama 
Barat yang telah kita ketahui pada umumnya. Lagi pula, 84.000 pintu Fa yang 
dibicarakan Buddha Sakyamuni juga hanyalah berpijak di atas tingkatan Tathagata 
membahas pemahaman pada lingkup tersebut. Bila melampaui dari lingkup ini, tidak 
akan tahu dia ada seberapa banyak metode Xiulian, tidak akan tahu dia ada seberapa 
banyak Buddha Tathagata yang berbeda dan prinsip Fa yang disadari dari pembuktian 
mereka. Ia amat-amat besar. Dapat saja mengatakan bahwa Fa Buddha bahkan tidak 
dapat dilukiskan dengan luasnya samudera atau lautan. Seberapa besar alam 
semesta, seberapa besarlah Fa ini, demikianlah konsepnya. 

Hari ini, saya hanya menggunakan bahasa manusia, dan juga menggunakan 
bahasa manusia sekarang yang paling dangkal, secara ringkas dan garis besar 
memberi tahu pada anda sekalian suatu keadaan dari keseluruhan alam semesta yang 
mahabesar, mahaluas dan mendalam. Benar-benar dapat mengerti sepenuhnya Fa ini, 
dapat Xiulian dalam Fa ini, sesuatu yang kalian sadari dengan nyata, tinggi 
mendalamnya sulit diutarakan dengan bahasa, asalkan anda menjalani Xiulian, anda 
akan perlahan-lahan menyadari dengan nyata makin hari makin banyak. Makin banyak 
anda membaca buku Zhuan Falun, makin banyak yang anda mengerti. Seandainya 
dasar bawaan anda sangat baik, anda berkultivasi di dalam Dafa ini benar-benar lebih 
dari cukup untuk anda kultivasikan. Seberapa tinggi anda ingin berkultivasi, Fa tersebut 
niscaya sebesar itu, Fa ini amat terlalu besar dan luas. Semuanya mengetahui, saya 
telah mengatakan dalam buku Zhuan Falun, saya mengatakan prinsip Fa yang 
terkandung di dalamnya sangat luas dan mendalam. Anda melihat di balik setiap 
tulisan, dipenuhi Buddha, Tao, dan Dewa tak terhitung yang berlapis-lapis, bertumpuk-
tumpuk tak terhitung banyaknya. Karena setiap tingkat mempunyai prinsipnya sendiri, 
setiap tingkat eksis Buddha, Tao, Dewa di tingkatnya masing-masing, coba anda 
                                                 
13 Zhen Shan Ren ‐ Sejati Baik Sabar 
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bayangkan bagaimana luasnya Fa ini. Sebenarnya saya hanya mengutarakan pada 
anda sekalian secara ringkas. Pemahaman sepenuhnya tergantung kesadaran diri 
anda sendiri dalam kultivasi anda, kultivasi oleh diri sendiri, memahami sendiri, oleh 
sebab itu saya beri tahu pada anda sekalian tentang prinsip ini, harus perhatikan 
jangan menganggap bahwa sudah cukup hanya dengan pernah membaca buku 
“Zhuan Falun”, sudah menguasai teknik gerakan, mengetahui baik lantas ikut berlatih 
lalu selesai. Anda ingin meningkat sepenuhnya tergantung dari buku itu, oleh sebab itu 
anda harus membacanya berulang-ulang. Dengan membaca buku berarti anda dapat 
pemahaman, juga berarti sedang meningkat. Ditambahkanlah pelengkap agar 
mencapai kesempurnaan --latihan Gong, anda akan secara terus-menerus menaikkan 
tingkatan anda. Jadi sungguh jangan menganggap saya telah baca sekali, juga 
merasakannya baik, ikut latihan bersama, juga tidak pernah berhenti berlatih Gong, 
tetapi Fa inilah yang terpenting, harus mencurahkan usaha keras dalam belajar Fa. 

Alam semesta ini demikian luas, strukturnya juga demikian kompleks. Saya telah 
beri tahu pada anda tentang susunan dari dimensi. Sebagai contoh, materi 
terkomposisi dari molekul dan partikel yang lebih mikroskopis. Dimensi yang kita 
ketahui juga terkomposisi dari partikel ini. Partikel yang telah diketahui oleh ilmu 
pengetahuan sekarang ada molekul, atom, inti atom, neutron, dan elektron; dan 
kemudian masih ada quark dan neutrino. Selanjutnya lagi ilmu pengetahuan sekarang 
sudah tidak mampu mengetahuinya adalah apa. Jadi yang saya katakan adalah, 
tingkat alam yang ada partikel seperti demikian dalam setiap tingkat, kami menyebut ia 
sebagai permukaan dari tingkat itu. Sebenarnya tersebarnya partikel bukan hanya 
pada sebuah permukaan saja, malahan, di dalam tingkatan tertentu, tidak ada tempat 
yang tidak ada, bukan eksis pada permukaan. Umat manusia tidak mempunyai istilah 
untuk itu, jadi kita terpaksa sebut saja sebuah permukaan, hanya dapat melukiskan 
seperti demikian. Tepat di tengah tingkat alam itu, di tengah tingkat alam lapisan 
partikel itu ia terbentuk satu dimensi. Di antara partikel merupakan dimensi, dan di 
bagian dalam partikel itu sendiri juga merupakan dimensi. Dan lagi partikel dapat 
bergabung menjadi partikel dengan ukuran yang berbeda. Kemudian, di antara partikel 
dengan ukuran yang berbeda yang tersusun oleh sekelompok partikel adalah dimensi 
juga. Ini adalah konsep dimensi yang sudah saya jelaskan dahulu. 

Dahulu selalu mengatakan di antara atom sampai molekul adalah suatu dimensi 
yang sangat luas. Kita manusia hidup di antara lapisan partikel terbesar yang terbentuk 
dari molekul, lapisan partikel seperti planet yang dapat kita lihat. Manusia hidup di 
dimensi ini. Planet juga merupakan sebuah partikel. Lebih besar lagi, galaksi Bima 
Sakti juga mempunyai selubung luar. Galaksi Bima Sakti bersama dengan galaksi 
Bima Sakti lain yang tak terhitung tersebar di alam semesta, bisakah ia membentuk 
suatu dimensi? Ia juga saling berhubungan. Kemudian di luar galaksi Bima Sakti itu 
masih ada lagi satu lingkup alam semesta, lalu bukankah lingkupan dari alam semesta 
ini juga adalah satu lapisan dari partikel? Ia tentu saja adalah sebuah lapisan partikel. 
Alam semesta amat terlalu besar, besarnya hingga tidak dapat diutarakan. Lagi pula, 
3.000 alam semesta seperti yang kita huni ini membentuk lagi selapis alam semesta 
yang lebih besar lagi, bagian luarnya mempunyai selubung luar, ia adalah sebuah 
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partikel dari alam semesta yang lapisannya lebih besar. Sedangkan partikel yang baru 
saja saya bicarakan perkembangannya berasal dari satu titik saja. Dalam 
kenyataannya, partikel setiap lapisan tersebar memenuhi alam semesta. Namun apa 
yang baru saja saya ucapkan adalah hanya dua tingkat alam semesta, anda sudah 
merasa ia tidak habis dipikir. Sebenarnya, ilmu pengetahuan manusia yang akan 
datang pun tidak akan dapat mengetahui, umat manusia selamanya tidak akan dapat 
mengetahui sedemikian tinggi. Tepat membahas sampai di sini, lapisan partikel ini 
hanya seperti sebutir debu, dan lagi sebutir debu yang amat kecil di tengah alam 
semesta yang luas tiada batas. Coba anda katakan seberapa besar alam semesta ini! 
Dulu yang selalu saya beri tahu kepada anda sekalian adalah persis jenis dimensi 
semacam ini. 

Waktu yang lalu saya telah membahas lagi susunannya dimensi. Selain jenis 
dimensi di antara atom dan molekul, di antara planet dan molekul, partikel atom di 
setiap lapisan juga bisa bergabung menjadi partikel yang ukurannya berbeda. 
Kemudian di antara lapisan dari partikel dengan ukuran yang berbeda ini adalah juga 
dimensi. Misalnya molekul, yang umumnya kita tahu bahwa di antara molekul dan 
atom merupakan dimensi. Bila atom berkomposisi menjadi molekul, dibutuhkan banyak 
atom yang bergabung dan menyusun menjadi molekul. Bila begitu, jika di antara 
lapisan partikel yang lebih besar yang tersusun oleh beberapa partikel atom yang 
jumlahnya agak sedikit, di antara ia dan lapisan lain dari partikel yang lebih besar yang 
tersusun oleh partikel atom yang lebih banyak, juga merupakan satu tingkat dimensi. 
Seperti yang telah saya katakan, molekul dapat membentuk benda apa saja pada 
permukaan luarnya, seperti benda yang dapat dilihat oleh kita manusia, termasuk baja, 
besi, air, udara, kayu, termasuk juga tubuh manusia kita. Ini adalah lapisan materi 
pada permukaan yang dapat dilihat oleh manusia, dan itu terkomposisi dari lapisan 
partikel terbesar yang tersusun dari molekul. Di samping itu molekul masih dapat 
membuat lapisan partikel terbesar kedua, yaitu membentuk lapisan partikel yang 
sedikit lebih kecil dari partikel molekul terbesar, molekul itu masih dapat membuat 
lapisan partikel terbesar ketiga, kesemuanya ini tersusun oleh molekul, sebab molekul 
dapat membuat partikel dengan ukuran yang berbeda. Kemudian di antaranya juga 
ada dimensi, jadi alam semesta ini sangat kompleks sekali. Tidak hanya demikian, 
karena di dalam setiap tingkat dimensi itu masih juga eksis yang vertikal, itu adalah 
dimensi yang berbeda tingkat. Dengan kata lain, dimensi dari tingkat yang berbeda itu 
adalah seperti banyaknya lapisan langit yang dipahami oleh agama. Lagi pula, dalam 
dimensi pada tingkat yang berbeda itu juga eksis dimensi tunggal yang berbeda, 
niscaya kompleks sekali. Saya hanya beri tahu pada anda sekalian sebuah fenomena 
yang eksis secara umum. 

Sebenarnya, selain jenis dimensi ini, di luarnya masih ada suatu jenis dimensi 
yang kasar, ialah dimensi pada permukaan paling luar. Saya sering memberi tahu 
pada anda, tentu saja, ada orang juga pernah bertanya kepada saya pada waktu lalu, 
saya di salah satu artikel dalam “Jing Jin Yao Zhi”14 mengatakan, bahwa masyarakat 
manusia persis berada di paling tengah, pada lapisan paling luar dan paling 
                                                 
14 Jing Jin Yao Zhi (Petunjuk Penting untuk Gigih Maju) 
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permukaan. Tidak memahami apa artinya. Arti dari paling permukaan, bila 
berhubungan dengan prinsip dari alam semesta ini, di mana tidak ada luar dan dalam, 
maupun konsep besar dan kecil seperti pemahaman manusia. Keseluruhannya 
berbeda dengan konsep kita manusia. Hari ini saya akan membahas "luar" ini. 
Mengapa mengatakan manusia berada pada paling pinggir, lapisan paling luar? Apa 
artinya ini? Yaitu selain dimensi yang pernah saya bahas di masa lalu, masih ada satu 
jenis dimensi, seperti dimensi di mana kita manusia hidup sekarang ini, seluruhnya 
berbeda dengan dimensi di mana Dewa berada. Dimensi yang saya bicarakan 
sebelumnya semuanya terkomposisi dari materi energi tinggi yang lebih mikroskopis, di 
mana dimensi yang akan saya bicarakan hari ini adalah yang terkomposisi oleh materi 
permukaan. Di dalam materi permukaan ini, juga eksis banyak-banyak unsur yang 
berbeda, partikel yang berbeda. Dimensi permukaan yang sangat spesifik ini persis 
seperti kita manusia, di dalam tubuh anda ada sel yang ukurannya berbeda, yang 
dapat juga disebut partikel. Permukaan setiap sel ada selapis kulit selubung. Kemudian 
hingga sampai kulit permukaan tubuh manusia, kulit partikel yang membentuk kulit, 
kulit pada permukaan partikel tubuh manusia membentuk kulit daging manusia pada 
permukaan. Pada tingkat yang ekstrem mikroskopis, kulit ini juga adalah suatu dimensi 
yang sangat luas. Jaringan daging tubuh yang terbentuk oleh kulit partikel yang ada di 
dalam tubuh keseluruhan berbeda dengan struktur yang ada pada bagian dalam dari 
permukaan. Alam semesta juga sama. Tentu saja, itu sangat kompleks. Dimensi yang 
dihuni oleh kita manusia, berupa seperti apa? Katakanlah semua itu tersusun dari 
partikel. Jangan melihat seberapa besar atau kecil partikelnya, setiap partikel 
mempunyai selubung luar. 

Hari ini, pada pokoknya saya beri tahu anda sekalian tentang selubung luar ini. 
Meskipun selubung luar tersebut merupakan partikel menyelubungi partikel, partikel 
menyelubungi partikel, beberapa partikel tampaknya di bagian dalam, bumi adalah 
pada posisi tengah, dalam kenyataan mereka semuanya termasuk bagian luar. Inilah 
mengapa saya katakan bahwa manusia berada pada bagian paling luar. Mereka 
semua termasuk bagian paling luar, sebab mereka semua berhubungan dengan kulit 
selubung permukaan paling luar. Kulit selubung adalah suatu badan sistem yang 
berdiri sendiri. Alam semesta mempunyai sebuah selubung luar terbesar, semuanya itu 
berhubungan dengan selubung luar terbesar ini. Dimensi yang eksis tubuh berdaging 
seperti kita manusia, juga dalam bentuk seperti ini. Dalam dimensi ini mempunyai 
karakteristiknya sendiri, secara fundamental ia berbeda dengan dunia Dewa atau 
dimensi yang pernah saya bahas sebelumnya. Sedangkan sumber asal semua materi 
yang ada di alam semesta semua berasal dari dimensi-dimensi tersebut. 

Hari ini masih ada orang bertanya pada saya tentang membakar dupa. Saya 
mengatakan bahwa setelah substansi pada sisi ini telah lenyap, objek pada sisi lain 
terbebas, lalu terlepas ke luar. Pada saat yang bersamaan, objek pada sisi ini 
kemudian dapat berpindah ke sisi itu. Jadi substansi pada sisi sini, dengan kata dari 
sisi sana adalah sangat berharga. Ini dikarenakan melalui pembakaran substansi pada 
sisi ini sudah tertransformasi, telah berbeda dengan substansi pada saat di sisi ini. 
Dulu saya pernah mengatakan satu perkataan, saya katakan: Seandainya anda dapat 
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membawa kembali segenggam penuh tanah setelah Xiulian di dunia, yang di atas akan 
menganggap bahwa anda luar biasa hebat, demikianlah artinya. Orang-orang 
mengatakan bahwa emas ada di mana saja dalam dunia Sukhavati. Seandainya anda 
pergi ke dunia Sukhavati, anda temukan bahwa di sana tidak ada sebongkah batu pun 
atau sebutir debu pun, jika begitu, mungkin saja bila anda mengambil sedikit yang ada 
di dunia materi dan membawanya ke sana, ia adalah ekstrem berharga. Kita manusia 
mempunyai satu perkataan, bahwa apa yang langka menjadi berharga, yang jarang 
menjadi ajaib. Tentu saja, dalam kenyataan belum tentu demikian, hanya menyinggung 
artinya. Karena segala materi pada sisi itu semuanya berasal dari sini. Tentu saja, 
bukan berarti bahwa kita manusia perlu melakukan hal ini secara khusus, mekanisme 
alam semestalah yang berfungsi. 

Saya akan membicarakan lebih detail tentang dunia yang terbentuk oleh 
permukaan ini, yakni, planet yang dapat kita lihat dengan mata. Setiap planet masih 
mempunyai dimensinya yang lain, dimensi yang terbentuk dari banyak-banyak partikel 
yang berbeda. Namun dimensi permukaan terbesar yang tersusun dari partikel, adalah 
selubungnya, atau permukaan paling luarnya. Tadi saya menggunakan tubuh manusia 
sebagai perbandingan. Mempergunakan alam semesta sebagai perbandingan, alam 
semesta di mana kita manusia hidup di dalamnya, adalah selubung luar alam semesta. 

Lalu Alam semesta adalah amat luar biasa luas, kita sebenarnya juga ada di 
tengah dari alam semesta. Tadi telah saya katakan, meskipun partikel terlihat 
diselubungi oleh partikel yang berbeda, anda sebenarnya masih berada pada bagian 
luar, sebab struktur, materi, dan hubungan dimensi ini di mana anda berada, 
keseluruhannya adalah badan sistem dari dimensi pada bagian luar, terikat oleh 
dimensi pada bagian luar, beginilah keadaannya. Dan juga saya pernah katakan, 
Buddha Sakyamuni mengatakan bahwa sebutir pasir mengandung 3.000 dunia. 
Sebenarnya, Buddha Sakyamuni juga sedang mengatakan bahwa dalam dimensi 
mikroskopis yang terbentuk oleh permukaan partikel pasir, eksis banyak-banyak dunia 
yang berbeda. Tapi hari ini saya beri tahu pada anda sekalian lebih jelas lagi, ialah 
selubung luar dari pasir--kulit, termasuk selubung luar partikel pada setiap lapis, yang 
membentuk butiran pasir, adalah satu badan sistem dengan dimensi materi kita pada 
sisi ini. Banyak-banyak kehidupan di dalam partikel dengan ukuran berbeda yang 
tersusun oleh molekul, bentuk jiwanya persis sama dengan bentuk jiwa kita manusia. 
Dengan kata lain, orang yang ada di dalam sebutir pasir adalah persis sama seperti 
kita manusia, ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih, ada orang kulit kuning. Dan 
lagi, masa mendatang akan menemukan yang sangat aneh, bahwa pakaian mereka 
tidak berbeda jauh dari pakaian orang jaman dulu. Masih ada, pada tingkat yang lebih 
mikroskopis dari dunia mereka, bisa muncul lagi berbagai macam perubahan secara 
menyeluruh, karena perubahan semacam ini belum pernah dibahas sebelumnya. Ialah 
dunia mikroskopis yang berbeda juga mempunyai lingkup badan langit yang tertentu. 
Yang baru saja saya katakan adalah tentang lingkup badan langit yang terbentuk dari 
partikelnya pasir. 

Kehidupan yang ada dalam dunia mikroskopis yang kita bicarakan, mereka suatu 
badan sistem yang lain, suatu sistem kehidupan dari badan langit yang lain, di mana di 
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dalamnya juga ada Buddha, Tao, Dewa dan manusia, binatang, substansi, gunung, air, 
langit, bumi, udara, dan semua materi yang ada dalam alam semesta mikroskopisnya. 
Dan juga masih eksis dunia demikian yang lebih mikroskopis, lebih-lebih mikroskopis. 
Oleh karena itu kita di waktu yang lalu banyak orang Xiulian pernah melihat Buddha 
yang muncul dari dunia mikroskopis. Keluar dari dunia mikroskopis dari butiran pasir 
kecil, tanah, batu. Buddha itu dapat juga membuat dirinya membesar. Dalam sistem 
kehidupan yang lebih kecil dari sistem kehidupan ini juga ada Buddha, Tao, Dewa, 
manusia, Buddha itu dapat juga mengubah dirinya sendiri, dapat masuk ke dalam 
dunia kita, karena Dia adalah Buddha. Seberapa besar Dia dapat berubah? Dia dapat 
berubah hingga maksimun sebesar galaksi Bima Sakti. Ketika Dia kembali mengecil, 
akan kecil hingga tak berbayang tak berjejak. Karena Dia adalah Buddha dari dunia 
mikroskopis, di banding dengan Buddha dari badan langit kita adalah dua hal. Tetapi 
mereka mempunyai citra yang sama, syarat kultivasinya juga sama. Keagungannya 
juga sama. Juga sama-sama dari Fa Zhen-Shan-Ren yang menjelujuri dari atas 
sampai ke bawah. 

Alam semesta ini sungguh terlalu ajaib dan menakjubkan. Dan lebih, lebih, lebih 
kecil daripada ia -- masih ada badan langit yang eksis Buddha, Tao, Dewa, Manusia, 
materi yang lebih kecil, tetapi, mutlak bukan hanya di dalam satu butir pasir saja ada 
kehidupan, malahan tersebar memenuhi segala materi partikel besar kecil, di luar atau 
bagian dalam kulit partikel yang di dalam alam semesta. Lalu, tadi Saya hanya 
membahas hal yang mengarah ke tingkat mikroskopis. Ketika badan langit yang 
mahabesar ini yang makroskopisnya mencapai satu taraf tertentu, ia telah melampaui 
lingkup badan langit kita ini, sedangkan lingkup dari badan langit ini tidak dapat 
dicakup dengan istilah alam semesta ini, sama sekali berbeda dengan konsep 
tersebut. Ketika makroskopis alam semesta sampai pada batas tertentu, semuanya 
tiba-tiba memasuki satu kekosongan, di mana semuanya tidak ada. Kemudian, 
berlanjut menuju ke amat jauh lagi, ketemu lagi ada badan langit lebih besar yang 
eksis, yang secara keseluruhan berbeda dengan tubuh alam semesta kita. Badan 
langit yang saya bicarakan ini secara fundamental di luar konsep dari alam semesta 
kita ini. Jadi Buddha, Tao, Dewa pada tubuh alam semesta yang lebih besar 
khususnya sangat besar. Mereka melihat kita sama seperti kita melihat Buddha, Tao, 
Dewa, manusia, materi yang ada dalam suatu dunia mikroskopis atau suatu badan 
langit yang mikroskopis. Jadi mereka adalah satu lagi badan sistem yang lain, yang 
mana adalah sangat luar biasa besar. Jangan katakan mereka melihat kita manusia, 
mereka melihat badan langit kita sama dengan kita melihat pada peninggalan 
prasejarah yang digali. Dia merasa sangat unik, juga muskil menakjubkan, cukup 
bagus, dan menarik. Mereka juga merasa bahwa kehidupan ini sungguh ajaib tiada 
batas. Badan langit yang amat kecil ini juga dipenuhi kesempatan hidup, mereka juga 
memandang demikian. Dia tidak mempunyai konsep-konsep yang ada di dalam 
lingkup badan langit yang ditempati kehidupan seperti kita, sama sekali tidak punya. 
Dalam pandangan Dia, anda adalah mikroorganisme, tidak ada hubungan apa pun 
dengan mereka. Maka seringkali banyak orang Xiulian kita mempunyai perasaan yang 
sama ketika mereka melihat pemandangan yang ada dalam batu, pasir, atau bahkan 
partikel mikroskopis yang lebih kecil. 
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Ketika Tianmu beberapa praktisi kita terbuka, mereka melihat gunung dan sungai 
pada Tianmu-nya, diri sendiri sedang berlari ke luar, sedang berlari ke luar dengan 
kecepatan terbang. Melewati banyak, banyak gunung dan sungai, hingga melewati 
banyak kota, terus berlari ke luar di dalam Tianmu. Pemandangan yang anda lihat, 
saya beri tahu anda, ia tidak berasal dari luar, itu benar-benar bentuk keberadaan 
suatu dunia yang tersusun dari sel dan partikel yang lebih mikroskopis di dalam kepala 
anda. Saya sering kali mengatakan, seandainya anda dapat melihat, dalam satu bulu 
pori mungkin ada banyak kota, juga mungkin di dalamnya ada kereta api, mobil sedang 
berjalan. Kedengarannya sangat misterius dan muskil. Dunia ini tepatnya adalah dunia 
sedemikian kompleks mahaluas, keseluruhannya berbeda dengan pengertian ilmu 
pengetahuan modern kita. Saya sering mengatakan, bahwa ilmu pengetahuan 
sekarang, saat ia mulai di bangun adalah berpijak pada pengertian yang cacad dan 
berkembang pada dasar yang keliru. Oleh sebab itu ia terbatas pada bingkainya. 
Berbicara tentang ilmu pengetahuan yang benar, membahas kondisi alam semesta, 
kehidupan, materi yang kita sungguh-sungguh mengerti, ilmu pengetahuan sekarang 
tidak dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan. Karena dengan mengikuti jalur ilmu 
pengetahuan sekarang ini mustahil, selamanya tidak dapat mendeteksi muskil ajaibnya 
alam semesta. Umat manusia hanya percaya bahwa manusialah satu-satunya 
kehidupan di alam semesta, mereka benar-benar kasihan, kasihan hingga taraf 
demikian. Keberadaan makhluk luar angkasa, yang nyata-nyata telah mengunjungi 
bumi kita, sudah pernah difoto, dia masih juga tidak percaya. Dia telah terikat oleh ilmu 
pengetahuan ini. Orang itu dengan dikendalikan emosi juga tidak dapat dinilai sebagai 
pekerja riset, adalah tidak rasional, dia hanya memercayai segala sesuatu yang sudah 
dapat diterima, tidak memedulikan sesungguhnya itu benar atau tidak, hanya mau 
percaya segala sesuatu yang dipelajari dari buku. Ini adalah bentuk dimensi yang telah 
saya bahas. Karena bahasa manusia sangatlah terbatas, sehingga saya agak 
kesulitan untuk menjelaskannya. Saya tidak tahu, apakah anda mengerti atau tidak? 
(Tepuk tangan) 

Buddha, Tao, Dewa yang kita ketahui termasuk kita manusia, dimensi yang 
ditempati segala materi yang kita lihat, dalamnya ini termasuk alam semesta yang tak 
terhitung banyaknya, alam semesta yang tak terhitung bahkan dengan Zhao (1 zhao = 
100 juta) sebagai standar ukuran juga tak dapat dihitung. Lingkup badan langit yang 
sedemikian luas, ia adalah satu badan sistem yang berdiri sendiri. Kemudian 
melampaui badan sistem ini, di luarnya masih eksis badan langit yang lebih besar, ia 
adalah satu lagi badan sistem yang berdiri sendiri, kemudian melampaui ia, masih 
eksis badan sistem yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, beginilah mahabesarnya 
jagat raya. Sedangkan di dalam dunia mikroskopis, ia juga berupa ekstrem 
mikroskopis, ekstrem mikroskopis, ekstrem mikroskopis. Alam di mana kita manusia 
hidup ini hampir di posisi tengah, dilihat dari pandangan makroskopis atau pandangan 
mikroskopis, dunia manusia adalah hampir di tengah. Belum lagi partikel yang berbeda 
membentuk dimensi yang berbeda. Selain ini, masih ada juga dunia permukaan yang 
tersusun oleh partikel spesifik yang berbeda. Anda sekalian tahu, saat saya ada di 
Tiongkok, beberapa praktisi telah mengatakan, ada sebagian pengikut, Yuanshen-nya 
meninggalkan raga, masuk dan mengembara ke angkasa dimensi materi kita. Tetapi 
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mengapa dia tidak melihat dunia Buddha, juga tidak melihat dunia Dewa? Yang dia 
lihat sepenuhnya adalah pemandangan nyata dari dimensi materi kita ini. Justru tidak 
melihat Dewa? Itu disebabkan dia telah memasuki jenis dimensi kulit selubung ini, 
yang mana adalah suatu dimensi di mana manusia hidup, adalah satu bentuk dimensi 
materi seperti kita berada, yang dia lihat adalah situasi ini. Ini adalah bentuk 
keberadaan jenis dimensi yang saya bicarakan. 

Juga beberapa dari praktisi kita menanyai saya: "Jiwa manusia berasal dari 
mana?" Karena saya pernah membahas tentang sumber asal materi, jadi saya juga 
membicarakan persoalan ini. Anda sekalian jangan menganggap saya sedang 
berbicara tentang ilmu pengetahuan, Fa Buddha mencakup segala-galanya. 
Sebelumnya saya pernah membicarakan tentang sumber asal materi. Apa sumber 
asalnya? Selama ini saya tidak memberi tahu pada anda sekalian sumber asal materi 
ini, ia adalah apa. Tetapi sumber asalnya badan langit mahabesar yang berbeda yang 
barusan saya bahas, itu tidak boleh dibahas. Tetapi saya boleh beri tahu pada anda 
sekalian apa itu sumber asal jiwa dan substansi yang ada di alam yang berbeda di 
dalam badan langit kita. Sebenarnya, sumber asal materi adalah air. Air yang 
merupakan sumber asal alam semesta bukanlah air seperti air yang ada di bumi 
manusia. Mengapa mengatakan bahwa air adalah sumber asal materi? Pada saat 
materi yang paling mikroskopis dari tingkat yang berbeda sampai pada batas tertentu, 
menjadi tidak ada materi lagi. Bagaimana setelah tidak ada materi? Butiran materi 
sudah tidak eksis, dilihat lagi lebih lanjut, akan ketemu suatu keadaan, menemukan 
suatu keadaan tanpa eksis partikel materi, ekstrem diam, saya biasa menyebutnya air 
mati. Juga disebut sumber asal, air tanpa jiwa. Seandainya anda melemparkan 
sesuatu ke dalamnya, ia tidak bisa ada perwujudan riak, begitu juga getaran suara 
tidak bisa membuat ia timbul gelombang, sepenuhnya diam. Sekalipun begitu, 
komposisi yang paling dasar dari materi, ialah berasal dari jenis air ini. 

Bagaimana mengomposisikannya? Dalam alam semesta ini ada Fa, Fa ini adalah 
Zhen-Shan-Ren yang kita bicarakan. Karakter alam semesta semacam ini 
mengomposisikan air itu menjadi suatu partikel materi tunggal yang paling awal, paling 
mikroskopis, paling primitif. Yang juga dapat disebut partikel paling primitif. Tetapi ia 
tunggal, ia bukanlah apa-apa, hanya seperti sebutir gelembung air. Kemudian 
menggabungkan dua partikel primitif, untuk membentuk suatu partikel primitif yang 
lebih besar, kemudian menggabungkan lagi dua grup partikel dwitunggal menjadi 
partikel lebih besar. Penggabungan ini terus berlangsung, sampai partikel pada tingkat 
berbeda membentuk berbagai macam bentuk luar dari substansi, kehidupan, materi, 
udara, cahaya, air, waktu, dll, dll, yang mana merupakan keperluan untuk hidup. 
Partikel dapat mempunyai cara yang berbeda pada saat digabung, yang sekarang kita 
sebut susunan urut. 

Susunan urut partikel adalah berbeda, kalau begitu menyebabkan perbedaan 
pada permukaan materi di alam tersebut. Demikianlah terus-menerus bergabung 
menjadi partikel lebih besar, partikel lebih besar dari mikroskopis ke makroskopis, 
akhirnya bergabung menjadi apa yang kita manusia tahu sekarang ini sebagai 
neutrino, quark, elektron, proton, inti atom, atom, molekul. Bergabung menjadi 
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permukaan materi yang kita ketahui, hingga sampai badan langit yang lebih besar. 
Sedangkan ketika materi permukaan ini bergabung mencapai tahap ini, karena 
perubahan susunan urutnya beraneka ragam, maka perbedaan dalam permukaan 
materi adalah cukup besar. Tapi kita semua tahu bahwa kayu tersusun oleh molekul, 
besi tersusun oleh molekul, plastik juga tersusun dari molekul. Bahkan air di dimensi 
kita, ia juga terbentuk dari air mikroskopis yang digabung menjadi molekul air yang 
disusun dari partikel lebih besar. Lalu kita mengatakan, karena permukaan materi 
memang terbentuk dari yang lebih mikroskopis, oleh sebab itu saya beri tahu pada 
anda sekalian, seluruh alam semesta yang dapat kita ketahui adalah terbentuk dari air, 
dan lagi air itu densitasnya sangat tinggi sekali, air yang fundamental tidak bergerak, 
adalah terbentuk olehnya. 

Anda sekalian mungkin telah mendengar sebuah dongeng jaman dulu. Beberapa 
pendeta Tao, dapat memeras air dari batu. Saya beri tahu pada anda semua, 
meskipun kalimat ini kedengarannya seperti sesuatu yang tidak dapat dijelaskan 
dengan konsep pemikiran manusia modern kita atau dengan ilmu pengetahuan 
modern. Dia menganggap bahwa anda sedang menceritakan dongeng, "kisah seribu 
satu malam", saya beri tahu anda sekalian, bahwa itu sungguh kenyataan, karena 
semua materi terbentuk dari air. Termasuk baja pun dapat diperas keluar air, bahkan 
dapat mencair menjadi air. Partikel dasar materi yang lebih keras pun semua berasal 
dari air, bila berpijak dari sudut ini untuk memahami Fo Fa Shen Dong15, saya pikir 
tidaklah sulit untuk mengerti. Dia niscaya mempunyai daya kekuatan yang demikian 
besar, Dia niscaya dapat mengubahnya kembali menjadi materi primitif. Bentuk air 
yang baru saja saya bicarakan, ia bersifat undak-undakan, tingkat besar yang berbeda 
mempunyai air seperti ini yang berbeda. 

Kita juga telah menemukan satu persoalan, barusan ini saya telah menyinggung, 
air kita ini juga berasal dari air yang sangat mikroskopis itu, yang membentuk partikel 
lapisan yang lebih besar, yang pada akhirnya menjadi molekul air, menjadi air di bumi 
kita. Bila begini, bukankah sumber asal air pada tingkat yang berbeda masih juga 
dapat membentuk lapisan partikel yang lebih besar daripada materi di bumi manusia 
ini? Dan kemudian membentuk lagi menjadi air pada tingkat itu? Sebenarnya, tadi 
telah saya katakan, saya katakan alam semesta ini, saya tidak boleh membahas 
tentang alam semesta ini akhirnya adalah apa. Tetapi saya dapat memberi tahu anda 
semua, bahwa pada tingkat yang berbeda eksis sumber asal materi yang berbeda. 
Dengan kata lain, eksis air sumber dasar materi yang berbeda. Makin menuju ke 
tingkat atas, densitas airnya makin besar, ia dapat membentuk partikel yang berbeda, 
air yang berbeda, kehidupan yang berbeda dalam dimensi yang berbeda. Seperti yang 
anda ketahui, tubuh manusia, baja, besi, semuanya adalah kehidupan dan benda di 
dimensi kita ini. Dengan kata lain, kehidupan yang kita mengerti dan yang dapat 
berhubungan dengan manusia, kehidupan yang dapat dilihat oleh mata manusia, 
sebenarnya juga berasal dari air ini, hanya saja ia adalah air dunia manusia biasa. 
Ialah air manusia yang paling permukaan yang terkomposisi dari air sumber asal yang 
tidak bergerak. Jarak ini sudah sangat jauh. Sedangkan materi kehidupan yang dapat 
                                                 
15 Fo Fa Shen Dong: supernatural Fa Buddha 
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dilihat dengan mata manusia kita juga terbentuk dari air tersebut. Seperti yang anda 
ketahui, seandainya anda memeras kian kemari seuntai sayuran dalam tangan anda, 
tidak tersisa apa-apa kecuali air pada akhirnya. Hal yang sama terjadi juga dengan 
buah-buahan. Sekarang ilmuwan mengatakan bahwa tujuh puluh persen dari tubuh 
manusia adalah air, namun dia belum mengetahui, bahwa termasuk tulang, rambut 
semuanya juga terkomposisi dari molekul air, hanya saja itu terbuat dari partikel yang 
tersusun dari air yang lebih mikroskopis. Sebenarnya, itu semua adalah air, hanya saja 
itu tersusun dari partikel yang lebih mikroskopis. Segala sesuatu dalam dimensi materi 
kita ini adalah terbuat dari air. 

Materi yang mikroskopis dapat membentuk substansi permukaan dengan 
penampakan yang berbeda, kejadian itu dikarenakan susunan urut partikel yang 
berbeda. Seandainya anda dapat main sulap. Tentu saja, di masa lampau banyak 
orang dapat main sulap, mengubah air menjadi es, atau mengubah suatu benda 
menjadi benda lain. Itu kedengarannya sangat muskil, sebenarnya sama sekali tidak 
muskil. Ketika anda dapat mengubah susunan urut molekulnya, ia niscaya menjadi 
sesuatu yang lain. Jadi bagaimana dapat mengubah penampakan permukaan dari 
sesuatu? Tentu saja, penampakan bahkan lebih mudah diubah, dan sekali 
penampakan itu berubah langsung menjadi sesuatu yang lain. Makin tinggi tingkat 
Buddha, Tao, Dewa, mereka makin mempunyai daya kekuatan ini. Anda semua tahu, 
manusia adalah bodoh, bodoh hingga ke taraf apa? Manusia ingin menyelesaikan 
sesuatu, mengerjakan sesuatu, perlu menggunakan tangan dan kakinya, harus melalui 
gerakan fisik baru dapat menyelesaikannya. Tetapi Buddha tidak. Buddha hanya 
dengan pikiran, cukup dengan berpikir. Karena Buddha mempunyai kekuatan 
supernatural, banyak kemampuan Gong, Dia sendiri masih mempunyai Gong yang 
amat kuat. Setiap partikel mikroskopis dari Gong-nya merupakan citra dirinya sendiri, 
partikel mikroskopis itu adalah tersusun dari partikel yang lebih mikroskopis, yang 
semuanya itu merupakan citra dirinya. Coba anda pikirkan, begitu Dia berpikir, Gong 
tersebut langsung keluar. Di tengah ekstrem mikroskopis, semuanya serempak 
mengubah struktur partikel pada tingkat yang berbeda. Waktu yang mereka gunakan 
adalah waktu dari dimensi dengan waktu yang tercepat, sekejap saja telah 
menyelesaikan. Buddha mengerjakan sesuatu niscaya sangat cepat, tidak terikat oleh 
dimensi dan waktu kita. Hanya dengan sekejap Dia telah mengubah sebuah objek dari 
yang paling dasar menjadi sesuatu yang lain. Inilah prinsip berfungsinya supernatural 
Fa Buddha. Mengapa objek berubah pada saat Buddha berpikir? Ketika Buddha 
berpikir, partikel Gong yang tak terhitung banyaknya dan kebijakan yang tak terukur 
tingginya, bersamaan membuat perubahan pada setiap tingkat, keseluruhan Gong-nya 
juga membuat perubahan terhadap segala sesuatu yang ia ingin lakukan, dan butiran 
Gong-Nya yang lebih besar juga mengubah permukaan dari objek. Dari partikel objek 
paling dasar ke partikel pada permukaan, semua diubah oleh Gong-Nya secara 
bersamaan dari mikroskopis ke permukaan. Ia membuat sesuatunya itu terjadi hanya 
dalam sekejap, dalam sekejap sudah menyelesaikannya. Dari tidak ada menjadi ada, 
Dia dapat menggabungkan molekul dan partikel yang eksis di udara menjadi sebuah 
objek yang dapat anda lihat, ini ialah dari tidak ada menjadi ada. Mengapa 
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supernatural Fa Buddha mempunyai kekuatan demikian besar? Teknologi umat 
manusia selamanya tidak akan dapat mencapai taraf ini. 

Daya kekuatan Fa Buddha, tidak dapat dicapai oleh umat manusia melalui 
tindakan ilmu dan teknologi, dikarenakan moral manusia tidak mungkin meningkat 
seiring perkembangan ilmu dan teknologi, ini mutlak tidak mungkin. Dan lagi manusia 
dalam perkembangan ilmu dan teknologi ini, selalu mempunyai keterikatan yang 
sangat kuat untuk menyelesaikan sesuatu, yang mana berlawanan arah dengan 
prinsip Fa alam semesta. Jadi Xinxing-nya tidak mungkin mencapai setinggi itu. Lebih-
lebih lagi, manusia mempunyai berbagai macam dari tujuh Qing enam nafsu, 
bermacam-macam keterikatan, hati bersaing, hati cemburu, hati merasa puas, 
keserakahan, dan lain-lain. Seandainya tindakan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dapat benar-benar mencapai setinggi itu, akan pecah perang planet besar di alam 
semesta, benar-benar dapat terjadi peperangan besar di alam semesta. Tetapi 
Buddha, Tao, dan Dewa tidak akan mengijinkan, mutlak tidak dapat mengijinkan 
manusia mengacau dan mencelakakan alam semesta, Oleh sebab itu Dewa 
mengendalikan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia tidak akan 
diijinkan mencapai tingkat setinggi itu tanpa meningkatkan moral, itu mutlak tidak 
mungkin terjadi. 

Saya sering kali mengatakan bahwa umat manusia adalah melewati periode 
sejarah yang berbeda berkembang hingga hari ini. Dengan kata lain, banyak, banyak 
kali umat manusia telah dimusnahkan setelah mengalami bencana kalpa pada masa 
tertentu dalam sejarah. Dan kemudian muncul lagi umat manusia baru. Perubahan 
kemari telah melewati siklus berbeda seperti ini. Mengapa? Komunitas Xiulian telah 
menemukan suatu situasi seperti ini: Setiap kali umat manusia sampai pada taraf yang 
membahayakan atau ketika disisihkan oleh sejarah, semua adalah waktu pada saat 
moralitas umat manusia sudah ekstrem rusak. Beberapa orang membicarakan tentang 
bagaimana baiknya kebudayaan Yunani itu, ke mana orang-orang itu pergi? Namun 
hari ini bisa ditemukan satu hal dari kebudayaan Yunani: Budaya dari kebudayaan 
Yunani dijamin pasti adalah peninggalan dari periode terakhir perkembangan Yunani, 
kita menemukan di dalamnya juga eksis homoseksual, bersamaan dengan adanya 
perilaku seks yang kacau, lagi pula kehidupan benar-benar mewah dan boros, korup, 
sangat bejat, dapat melihat bahwa kondisi umat manusia sudah sangat rusak. 
Mengapa ia sirna? Justru dikarenakan moralitasnya sudah tidak benar, manusia sudah 
tidak dapat disebut manusia bila mereka hanya mempunyai sebuah penampakan 
manusia saja. Mengapa hantu tidak disebut manusia? Padahal ia hanya kurang satu 
lapis partikel dibandingkan dengan anda. Mengapa kera dan gorila tidak dapat disebut 
manusia? Karena manusia tidak hanya mempunyai anggota badan dan sebuah tubuh, 
tetapi juga mempunyai standar moral, konsep moral. Seandainya manusia kehilangan 
konsep moralnya, kehilangan standar moral manusia, kehilangan patokan perilaku 
manusia, ia bukan lagi manusia. Oleh sebab itu, masyarakat manusia hari ini, terus 
terang, saya dapat memberi tahu anda sekalian bahwa Dewa tidak lagi memandang ia 
sebagai manusia. Coba anda pikirkan, tidakkah manusia berada dalam suatu keadaan 
yang berbahaya? Pemerintah mengijinkan, negara mengijinkan, bangsa mengijinkan, 
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bahkan dalam alam pemikiran anda, dalam ideologi anda pun menyetujuinya, tetapi ia 
belum tentu sesuatu yang baik. Oleh sebab itu anda melihat masyarakat sekarang, 
mengisap madat, narkotik, penyimpangan seksual, homoseksual, seks bebas, mafia 
dan sebagainya, muncul mengalir tanpa henti. Egois dan nafsu membuat orang saling 
bermusuhan tanpa ada sedikit pun pemikiran yang lurus. Berbagai macam fenomena 
yang merusak masyarakat manusia eksis di mana-mana, yang disebut seni modern 
dalam berbagai bidang usaha, rock and roll, sifat iblis yang terus terjadi di lapangan 
sepak bola, dll. Hal seperti ini menjelujuri di setiap aspek dari masyarakat. Kerusakan 
hati manusia membuat konsep-konsep menjadi terbalik, memandang baik adalah 
buruk, dan buruk adalah baik, konsep manusia telah terbalik. Kekerasan untuk 
memperoleh uang, kemasyhuran, dan kepentingan pribadi, mempropagandakan 
filsafat pertengkaran, kepala mafia naik ke Balai Agung yang mulia. Coba anda 
sekalian katakan, masihkah ini manusia? 

Saya melihat celana yang dipakai murid SMU sekarang, dengan ikat pinggang 
yang dililitkan pada pantatnya, bagian paha, kaki tilitulu teruntai seperti usus, dan 
dengan sebagian ikat pinggangnya terjuntai ke luar. Kepala mereka tercukur botak di 
kedua sisi, tinggal yang di atas seperti wuwungan atap. Masih ada yang lain yang 
hanya meninggalkan segaris rambut di tengah kepala seperti monster, dia 
menganggap bagus. Tetapi benarkah ia bagus? Bila merasai dengan saksama, ia tidak 
mempunyai konsep keindahan apa pun. Para wanita berpakaian hitam, memakai 
potongan rambut seperti setan, berwajah kaku persis hantu di neraka. Ini disebabkan 
konsep manusia telah terbalik. Iblis mengacau manusia supaya menganggap 
kegelapan dan kesuraman sebagai keindahan. 

Seperti apa yang saya katakan pada hari yang lalu, mainan yang berupa setan 
iblis, makin jelek, makin seram, makin cepat terjual, boneka yang cantik tidak seorang 
pun yang membeli. Konsep manusia telah seluruhnya berubah. Kalian pikirkanlah hal 
tersebut, apakah ini tidak menakutkan? Perkembangan umat manusia benar-benar 
berperiodik. Hanya ada satu cara untuk mencegah terjadinya hal yang demikian, ialah 
menjaga moral manusia. Anda sekalian telah lihat, dewasa ini masalah sosial muncul 
tak putus-putusnya, pemerintah yang manapun tidak sanggup mengatasinya. Masalah 
etnis, masalah antarnegara, konflik antarsuku bangsa, konflik di dalam sesama suku 
bangsa sendiri, banyak -- banyak kejahatan masyarakat disebabkan dari segala aspek, 
pemerintah manapun menghadapinya dengan sakit kepala, tidak seorang pun dapat 
mengatasi. Mengapa mereka tidak dapat mengatasi? Karena semua metodenya hanya 
mencari untuk memecahkan fenomena ini dengan fenomena itu. Tetapi pada saat satu 
fenomena tertangani, fenomena yang lebih buruk langsung muncul. Kemudian pada 
saat anda dapat menangani yang satu, bahkan sebuah fenomena yang lebih buruk 
datang. Hukum yang ditetapkan oleh manusia sedang membatasi manusia secara 
mekanisme, menyegel manusia, termasuk pembuat hukum itu sendiri. Manusia terus-
menerus menyegel dirinya sendiri. Menyegel kian kemari pada akhirnya manusia 
tersegel hingga sedikit jalan ke luar pun tak tersisa, sila-sila hukum yang tertentu 
terlalu banyak, manusia dikendalikan seperti hewan, tidak mempunyai jalan ke luar, 
tidak seorang pun punya ide lagi. 
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Tetapi saya beri tahu anda sekalian, sebenarnya sumber akar penyebab semua 
keburukan umat manusia kenyataannya adalah kerusakan moralitas manusia. Tanpa 
menangani dari hal ini, maka tidak satu pun masalah umat manusia dapat diatasi. Bila 
menangani dari hal ini, semua masalah umat manusia dapat diselesaikan. Tidakkah itu 
benar? Kalian pikirkan: Seandainya setiap orang dari lubuk hatinya yang paling dalam 
menginginkan dirinya menjadi seorang yang baik, mampu mengendalikan diri, 
memikirkan orang lain dalam segala sesuatu yang ia lakukan, tidak melukai orang lain, 
bahkan memikirkan apakah orang lain dapat menerimanya, coba anda bayangkan 
masyarakat seperti apa jadinya. Butuhkah hukum? Butuhkah polisi? Setiap orang 
dapat mengendalikan dan menertibkan dirinya sendiri. Tetapi propaganda politik dan 
pengaturan dengan paksa tidak satu pun dapat membuat moralitas membaik, malahan 
menjadi tambah parah. Dunia berkembang sampai hari ini, di mana setiap orang 
menganggap sistem hukum adalah yang baik. Sebenarnya, itu adalah jalan terakhir 
ketika sudah tidak ada jalan keluar. Umat manusia yang berkembang selama beberapa 
ribu tahun. Dahulu tidak pernah ada sedemikian banyak hukum untuk membatasi 
manusia. Hanya mempunyai "Hukum Raja" yang sederhana, kriteria untuk mengukur 
baik buruk adalah De. Namun moralitas orang jaman dulu jauh lebih tinggi daripada 
orang jaman sekarang. Orang jaman sekarang berpikir bahwa orang jaman dulu 
tidaklah baik. Sebenarnya, itu disebabkan anda berpijak di atas konsep manusia 
modern yang telah rusak memandang orang jaman dulu. Sesungguhnya orang jaman 
dulu sama sekali tidak kalah pintar dibanding dengan orang jaman sekarang. Bagian 
dari otak manusia yang dapat dipergunakan tidak pernah meluas, hanyalah orang 
jaman sekarang memandang dirinya sendiri luar biasa, menganggap diri sendiri pintar. 

Perkembangan masyarakat juga diatur oleh Dewa. Mengijinkan anda 
berkembang hingga tahap ini, muncul mesin modern, perlengkapan modern, peralatan 
hidup modern. Apakah orang jaman dulu tidak berpikir untuk membuatnya? Hanya 
dikarenakan Dewa tidak mengaturnya pada tahap itu. Orang modern tidaklah lebih 
pintar dari orang jaman dulu. Namun barang material tersebut makin berkembang, 
manusia malahan terperosok dalam kenyataan materi. Menganggap betapa hebatnya 
ini, orang jaman dulu tidak dapat membuatnya, kita orang modern telah melampaui 
Dewa. Kemarin terbang dari Eropa ke Amerika, persis sama dengan Dewa. Saya beri 
tahu anda sekalian bahwa semua ini sudah ada sejak dahulu dalam alam semesta 
yang tiada tepi. Segalanya sudah eksis sejak dulu, telah lama ada dalam dunia yang 
lain. Ketika kehidupan rusak jatuh ke bawah, jatuh hingga umat manusia ini, jatuh 
hingga ke bumi. Dalam pikiran manusia semua eksis ide dari bawaan lahir. Hanya saja 
tidak menyadarinya sendiri. Apa itu "melalui tindakan ilmu pengetahuan dan teknologi," 
apa itu "betapa majunya ilmu pengetahuan dan teknologi diri sendiri," di mana 
"pesawat terbang, mobil sudah dapat dibuat," begitu juga "segala sesuatu yang 
modern." Sebenarnya, saya beri tahu anda sekalian, semuanya ini hanyalah 
disebabkan dalam ide kesadaran anda masih eksis sesuatu yang ada di masa lalu, di 
tumpukan sampah ini, anda menggunakan sampah, menggunakan materi kasar yang 
paling permukaan, sekali lagi membuatnya, manusia malah menganggapnya cukup 
baik. Tentu saja, seperti beginilah umat manusia jatuh sampai taraf ini. Karena dia 
telah menjadi buruk, telah jatuh ke tahap ini, pahit, manusia harus memikul. Kemudian 
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perkembangan umat manusia tidak dapat berjalan sesuai dengan cara yang manusia 
inginkan, atau melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Manusia ingin berbuat 
bagaimana, pokoknya merasa nyaman, itu mutlak tidak dibolehkan, oleh sebab itu, 
manusia akan bahaya, yang ini mengisyukan bencana kalpa, yang itu mengisyukan 
bencana kalpa, saya tidak pernah berbicara hal tersebut, juga tidak ada gunanya. Saya 
tidak akan membahas apakah itu ada atau tidak. Ada, juga tidak berhubungan dengan 
kita orang latihan Gong atau orang baik. Tetapi kita benar-benar melihat bahwa 
manusia berkembang hingga hari ini, ketika tidak dapat mengatasi masalah 
kerunyaman yang ditemui, manusia tidak ada jalan keluar, adalah benar-benar 
disebabkan oleh kerusakan moral umat manusia. Karena kita sedang membahas 
tentang tatanan kehidupan, membahas tentang dimensi, kita sambil menyinggung 
tentang umat manusia. Materi dapat membentuk manusia, karena ketika partikel 
bergabung menjadi substansi yang berbeda, ia juga dapat mengomposisikan menjadi 
substansi yang berbeda dari manusia pada permukaan. Pada saat susunan urut 
molekulnya merupakan susunan urut molekul dari partikel tulang, substansi 
permukaannya adalah tulang. Ketika susunan urutnya merupakan susunan urut dari 
molekul daging, ia adalah daging. Apa saja itu tergantung dari bagaimana susunan 
urut molekulnya. Dengan demikian dapat membentuk jiwa anda, adalah sangat 
sederhana bila sudah dibahas. 

Baru saja saya berbicara tentang suatu persoalan, Banyak, banyak orang berkata 
bahwa Dewa menciptakan manusia. Ada orang telah berbicara bagaimana-bagaimana 
manusia dibuat dari tanah liat. Kita tidak membahas fenomena konkret tentang 
bagaimana diciptakan, sebenarnya cara mencipta apa pun ada. Satu saja pemikiran 
dari Dewa yang lebih besar dapat menciptakan anda. Segala substansi adalah hidup. 
Setelah menciptakan penampilan luar anda, organ dalam anda tercipta. Manusia 
berpikir bahwa tubuh manusia adalah sangat kompleks sekali, tetapi bagi Dewa 
dengan kebijakan besar dan kesadaran besar, itu adalah suatu masalah yang sepele. 
Sekali Buddha berpikir, dapat menciptakan organ dalam anda dengan materi pada 
tingkat ekstrem mikroskopis, dapat membuatnya dalam sekejap. Kapan saja sesuatu 
terbentuk, sebuah kehidupan langsung masuk ke dalamnya. Tentu saja, manusia juga 
mempunyai Fu Yuanshen, banyak, banyak kehidupan datang bersamaan, membentuk 
seorang manusia. Bila dibahas adalah kondisi semacam ini. 

Di masa lalu, dalam komunitas ilmu pengetahuan, orang-orang selalu menyusup 
masuk ke ujung tanduk lembu, apakah ayam atau telur yang pertama kali ada. Saya 
mengatakan tiada ayam juga tiada telur. Adalah materi mikroskopis membentuk materi 
makroskopis, partikel kecil berkomposisi menjadi partikel besar, dan sesuatu yang 
belum dapat disebut materi menyusun menjadi materi. Kehidupan yang lebih besar 
dibandingkan dengan kehidupan seperti kita, walaupun dilihat dari volumenya, partikel 
yang membentuk tubuh tidaklah sama, oleh karena itu ukuran bentuk luarnya berbeda, 
tetapi susunan urut dari partikel pada permukaan materi yang merupakan keberadaan 
dari kehidupan, tidak peduli seberapa besar atau kecil, adalah sama. Sebagai contoh, 
seandainya setiap partikel dari tubuh manusia dari suatu lapisan yang lebih besar 
tersusun dari lapisan partikel planet, kalau begitu daging dia juga mempunyai susunan 



42 
 

yang sama seperti susunan molekul dari tubuh manusia kita ini. Dengan kata lain, 
susunan urut planet adalah sama seperti susunan urut molekul yang membuat daging. 
Jadi manusia dari lapisan yang lebih kecil, atau bahkan lebih kecil lagi, adalah 
terbentuk dengan cara yang sama. Tentang hal ini cukup saya bahas sedemikian. 

Hingga hari ini, struktur alam semesta ini telah semua dijelaskan. Tentu saja, 
detailnya tidak boleh diceritakan. Beberapa orang telah menanyai saya, Guru, kita 
ingin mengetahui bagaimana Buddha itu hidup. Saya jawab, kultivasilah diri anda 
menjadi Buddha. Itu disebabkan manusia tidak diijinkan mengetahui bagaimana 
Buddha itu hidup. Manusia sama sekali tidak mempunyai konsep ini. Seandainya saya 
beri tahu anda, anda pasti menggerakkan hati puas diri, menggunakan pikiran 
manusia, pikiran logika menghadapinya, yang mana akan sama saja dengan 
memakiNya, tidak menghormatiNya. Jadi kami tidak dapat memberi tahu anda secara 
konkret. Saya hanya dapat memberi tahu anda secara ringkas dengan bahasa 
manusia yang sangat terbatas. Sebenarnya, tidaklah ada bahasa yang lebih cocok lagi 
bagi saya hari ini memilih bahasa mandarin sebagai bahasa untuk memublikasikan 
semua ini. Karena bahasa mandarin adalah bahasa yang paling mampu untuk 
menyampaikan, yang mengandung makna paling dalam di dunia ini, tidak ada sesuatu 
pun yang dapat dipublikasikan jika menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. 
Saya telah menggunakan beberapa dialek setempat agar dapat membahaskannya 
lebih jelas. Karena bahasa mandarin modern yang standardisasi juga tidak dapat 
dipakai untuk menjelaskan sesuatunya dengan jelas, maka anda mungkin telah 
memerhatikan pernyataan kata-kata lokal saya, yang dapat melukiskan sesuatu 
dengan tepat, dan juga pilihan kata-kata tidak standardisasi, karya gaya delapan baru 
juga sama, tidak mengandung arti yang lebih dalam. Bila tidak demikian, akan tidak 
mempunyai cara untuk menyampaikan. 

Membahas satu hal lagi, ialah persoalan yang menarik perhatian anda sekalian 
selama ini. Beberapa orang telah mengatakan, "Guru, saya telah berlatih Gong tetapi 
tidak dapat melihat apa-apa." Mari kita bahas pertanyaan tentang dapat atau tidak 
dapat melihat. Sebenarnya, saya sudah menjelaskannya pada saat saya 
membicarakan tentang Tianmu. Persyaratannya terhadap manusia memang tinggi, 
prinsipnya meningkat terus-menerus. Bila saya menjelaskannya lebih lanjut, akan 
melampaui pengertian tersebut. Tetapi saya berusaha sebisa mungkin untuk 
menghubungkannya dengan apa yang saya katakan waktu lalu. Saya menjelaskannya 
pada anda lebih lanjut. 

Kita yang hadir di sini, kebanyakan mempunyai dasar bawaan yang sangat baik. 
Sebenarnya, dari mulai anda Xiulian sampai sekarang, walaupun jangka waktunya 
masih pendek, anda seharusnya telah dapat melihat sesuatu. Karena dalam buku 
“Zhuan Falun” kita menekankan persyaratan yang ketat untuk melepaskan hati 
keterikatan manusia, oleh sebab itu banyak orang tidak berani melihat. Banyak orang 
telah melihat sesuatu dengan samar-samar, dia tidak berani memercayainya. 
Beberapa alasan menyebabkan anda tidak dapat melihat. Yang pertama adalah 
beberapa orang merasa bahwa harus sejelas seperti apa yang saya lihat di dunia 
materi ini, barulah berarti saya telah lihat. Ini merupakan satu hambatan yang kuat, dia 
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selalu memahami hal tersebut dengan konsep pikiran manusia. Bukanlah demikian. 
Bila anda dapat benar-benar melihat dengan jelas, anda telah Kai Wu, 100% Kai Wu, 
dan pada waktu itu melihat Dewa lebih jelas daripada melihat manusia. Karena di 
dalam dunia itu perasaan stereoskopisnya lebih kuat daripada dunia kita, udaranya 
lebih transparan daripada kita, materinya lebih padat daripada dunia kita, oleh sebab 
itu dapat melihat dengan jelas. Justru karena kita mempunyai satu konsep seperti 
demikian, menganggap hanya ketika melihat dengan jelas baru dianggap telah melihat. 
Bukan begini. Dalam perjalanan Xiulian anda, anda tidak akan diijinkan untuk 
melihatnya dengan jelas, jadi anda hanya dapat melihatnya samar-samar. Ada juga 
sebagian kecil orang yang dapat melihat agak jelas, tetapi apa yang dia lihat hanyalah 
sebagian, bidang penglihatannya amat sempit. Bagian yang terlihat dengan jelas 
hanya sekeping. Bila bidang penglihatannya lebar, segala sesuatu yang ia lihat pasti 
menjadi relatif kabur, tidak dapat melihatnya dengan jelas, atau ia hanya dapat melihat 
dimensi yang sangat rendah dan sedikit. Oleh sebab itu, kita seharusnya jangan 
menghalangi diri kita sendiri dengan konsep materi yang mana manusia sebut realitas. 
Ini adalah satu penyebab. Tetapi ada pengecualiannya. Orang yang dapat melihat 
dengan jelas sejak lahir adalah sedikit, jadi tidak perlu dibahas. 

Alasan yang lain adalah bahwa banyak dari kita, bukannya tidak dapat melihat, 
dia dapat melihat, tetapi ia selalu menganggapnya sebagai ilusi, dia menganggapnya 
sebagai bayangan. Pada tahap permulaan juga ada kasus seperti ini. Karena saya 
mengatakannya secara khusus dalam “Zhuan Falun”, memberi tahu anda semua tidak 
boleh berpikir, berubah mengikuti keinginan hati, begitu anda berpikir ia langsung 
berubah, berubah mengikuti keinginan anda. Kita ada sebagian orang tidak dapat 
menata hubungan ini dengan benar. Selain penyebab yang diciptakan dari seiring hati 
keterikatan anda dan hati puas diri, masih ada satu hambatan, hambatan seperti apa? 
Yakni, apa yang anda pikirkan dalam pikiran dengan bayangan dari suatu objek yang 
anda lihat, terefleksikan ke daerah yang sama dari otak anda, yang efeknya adalah 
bagian yang sama dari otak. Citra dari sesuatu yang dilihat orang bukan hasil analisa 
dari mata anda, adalah disalurkan lewat saraf optik dan kemudian dikirim ke daerah 
pineal otak. Baru dapat melihat, namun pada saat sebuah citra tampak dalam pikiran 
anda ketika anda sedang memikirkan sesuatu, juga berefek di tengah daerah tersebut. 
Jadi ini menciptakan suatu kesan yang keliru, ketika anda benar-benar melihat 
sesuatu, karena itu kabur pada mulanya, anda lantas berpikir itu adalah imajinasi. 
Sebenarnya itu bukanlah imajinasi, anda telah benar-benar melihatnya. 

Di masa lampau, banyak metode Xiulian jalan kecil, secara sengaja meminta 
muridnya untuk membayangkan sesuatu ketika mereka dilatih, meminta dia sengaja 
berpikir, anda tidak dapat melihat, anda berusaha memikirkannya. Akhirnya makin pikir 
makin menjadi nyata, makin pikir makin nyata, beginilah dia melatihnya. Xiulian jalan 
kecil sulit memperoleh Buah Status Sejati, tepatnya dikarenakan ada kebocoran, 
dengan sendirinya itu adalah keterikatan. Dia meminta ia untuk melihat sesuatu, tetapi 
tidak dapat melihat, anda coba pikir, melihatnya dengan teliti, membayangkan dengan 
memejamkan mata, makin anda berpikir, makin nyata jadinya, perlahan-lahan 
sepertinya telah membayangkan hingga ke kenyataan. Beginilah mereka dilatih dalam 
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Xiulian jalan kecil pada masa lalu. Karena Xiulian jalan kecil, keterikatan ini mereka 
tidak merasakannya berupa suatu keterikatan. Karena dia tidak membicarakan 
kesempurnaan. 

Kita justru memberatkan persoalan-persoalan ini, keterikatan apa saja akan 
memengaruhi kesempurnaan. Saya beri tahu anda semua agar supaya membedakan 
persoalan ini dengan jelas, anda mungkin telah menganggap apa yang anda telah lihat 
sebagai imajinasi, tetapi tidak boleh berlatih seperti itu. Sebagai contoh, seandainya 
seseorang telah melihat Falun secara samar-samar, tetapi berpikir itu adalah 
imajinasinya. Seandainya anda melihatnya bergerak dan berputar, saya beri tahu anda, 
itu berarti anda telah melihatnya. Tidaklah salah anda mencoba melihat dengan 
mengikuti apa yang saya katakan. Saya hanya mengatakan pada praktisi yang sudah 
dapat melihat tetapi masih saja berpikiran itu adalah imajinasi. Bagi anda yang tidak 
mempunyai pengalaman ini, jangan bersikeras untuk membayangkan, itu adalah 
keterikatan. Apa yang Saya baru saja beri tahu anda hanya untuk menghilangkan 
rintangan mental anda. Pastikanlah tidak terikat, anda sekalian jangan sampai terikat 
olehnya. 
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Mengajar Fa pada Pertemuan di New York 

22 Maret 1997 

Sebelum konferensi besok, saya ingin mengetahui seandainya anda mempunyai 
sesuatu untuk ditanyakan -- dapat menanyakan pada saya hari ini. 

Pengikut: Apakah membelanjakan uang suami saya dapat diartikan kehilangan De? 

Shifu: Begitulah bagaimana hubungan antara sepasang suami istri, jadi masalah ini 
tidak ada. Mengapa anda baru menanyakan pertanyaan ini sekarang? Disebabkan 
orang telah mengalami penurunan etika kemanusiaan ini. Pada waktu sekarang ini 
beberapa orang mendukung kebebasan wanita, yang merupakan persoalan yang 
sensitif. Beberapa orang mengatakan bahwa "Kita sebagai wanita telah menderita 
terlalu banyak; wanita harus diberi kebebasan; pria dan wanita seharusnya sama: kita 
wanita seharusnya lebih kuat." Mengapa ini dapat terjadi? Itu disebabkan beberapa 
pria memperlakukan wanita dengan buruk sekali, kemudian siapa yang merasa 
disalahkan. Saya dapat beri tahu anda bahwa pada saat masyarakat ini menjadi 
merosot, adalah sangat sulit bagi orang-orang untuk mengerti faktor-faktor di belakang 
kemerosotan atau bagaimana kemerosotan itu terjadi; setiap orang suka membahas 
persoalan dalam persoalan. 

Sebenarnya, biarkan saya beri tahu anda bahwa pembelaan terhadap kebebasan 
wanita juga adalah sesuatu yang hanya terjadi setelah kemerosotan umat manusia. 
Tidak hanya wanita yang diperlakukan tidak baik oleh pria; lebih-lebih lagi, pria juga 
memperlakukan pria dengan tidak baik, wanita juga memperlakukan wanita dengan 
tidak baik, dan pria juga memperlakukan wanita dengan tidak baik; adalah pantas 
bahwa perlakuan tidak baik pria terhadap wanita kelihatan lebih jelas. Sebenarnya, 
ada juga wanita yang mempunyai kemampuan dan memperlakukan pria dengan tidak 
baik. Ini disebabkan oleh kemerosotan moral seluruh masyarakat. Kenyataannya 
adalah, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita adalah hubungan antara 
yang kuat dan yang lemah, sehingga jelas wanita lebih ditekan oleh pria. Tetapi 
biarkan saya beri tahu anda mengapa saya mengatakan bahwa keadaan ini adalah 
salah, dan bahwa pembelaan terhadap "kebebasan" dan "kemandirian" bagi wanita 
adalah salah. Manusia hari ini selalu menilai manusia zaman dahulu dengan pikiran 
manusia modern yang merosot, dan berpikir bahwa wanita telah ditindas sejak zaman 
dahulu. Sebenarnya semuanya itu tidaklah seperti apa yang orang modern bayangkan. 
Pada zaman Tiongkok dahulu -- di seluruh dunia, tak terkecuali masyarakat Barat juga 
sama -- pria mengetahui bagaimana seharusnya memperlakukan istrinya, 
memerhatikan dan mengurusi istrinya, dan istri juga mengetahui bagaimana 
seharusnya memerhatikan suaminya -- itu adalah cara di mana Yin dan Yang ada 
secara bersamaan. Seandainya dua Yang bertemu mereka bertengkar, dan tidak 
berjalan dengan baik seandainya pun kedua Yin bertemu. Yin dan Yang hanyalah 
saling melengkapi dan saling mengimbangi satu dengan yang lain, dan saling 
bergantung satu dengan yang lain dalam kebersamaannya seperti ini. 
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Tetapi pada waktu sekarang ini, kalian pikirkanlah itu: Sekali kebebasan wanita 
terbela, wanita yang merasa mereka ditindas dan mereka harus bangun. Tetapi 
kemudian apa yang terjadi? Perceraian, pertengkaran, anak tertelantarkan, dan 
persoalan sosial lain muncul. Dasarnya bukanlah disebabkan apakah wanita telah 
bebas, tetapi kemerosotan moral masyarakat manusia -- bukankah ini sebabnya? Ini 
adalah penyebab utamanya. Di dalam memecahkan persoalan, seandainya apa yang 
menjadi pokoknya tidak tertangani dan fenomena yang terpecahkan berada dalam 
fenomena, itu hanya dapat berhasil memecahkan persoalan lama sementara 
persoalan baru datang, dan masyarakat berkembang dalam cara yang sungguh cacat. 
Dalam masyarakat hari ini banyak orang menilai suatu persoalan dari dalam persoalan 
yang spesifik dan berusaha untuk memecahkan suatu krisis dengan pendekatan 
pertempuran, yang mana tidak akan pernah dapat menyelesaikannya. Umat manusia 
tidak tahu mengapa semuanya itu terjadi dengan cara begini baru-baru ini. Ketika 
mereka selalu mengamanatkan sesuatu dalam segala sesuatunya itu, mereka 
membuat semua jenis hukum untuk menentukan larangan-larangan. Tetapi ketika hati 
orang tidaklah baik, persoalan-persoalan baru, menyesatkan, dan yang lebih buruk 
datang; kemudian mereka membuat lebih banyak hukum. Umat manusia membatasi 
dirinya sendiri seperti ini, dan pada akhirnya membatasi dirinya sendiri sampai pada 
suatu keadaan tertentu yang mana kesemuanya itu sudah tidak mempunyai jalan ke 
luar. Apalagi, hal-hal ini membawa mereka ke banyak, banyak persoalan sosial. 

Sesuai dengan teori dari Yin dan Yang, wanita seharusnya lemah-lembut dan 
tidak kuat. Pria adalah Yang dan kuat, sementara wanita adalah Yin dan lemah-lembut. 
Ketika kuat dan lemah-lembut ditempatkan bersama-sama, itu benar-benar suatu 
keharmonisan. Pada waktu sekarang ini, tidak saja pria suka memperlakukan wanita 
tidak sebagaimana mestinya, tetapi juga masyarakat ini sudah merosot. Keduanya baik 
pria maupun wanita tidak memperlakukan sebagaimana mestinya satu dengan yang 
lain. Dalam zaman modern ini, secara bersamaan Yin dan Yang telah terbalik, dan 
keadaan itu paling dapat dilihat di Tiongkok. Lihatlah pada atlit-atlit -- wanita selalu 
memenangkan lebih banyak medali, sedangkan pria jarang memenangkan medali. 
Saya hanya menggambarkan suatu keadaan tertentu. Mengapa Yin sangat kuat dan 
Yang sangat lemah dalam segala hal? Faktor ini disebabkan oleh terbaliknya Yin dan 
Yang. Dan kemudian timbullah efek samping dari pembelaan yang disebut kebebasan 
wanita. Kemerosotan moralitas masyarakatlah yang menyebabkan perubahan hati 
orang-orang dalam masyarakat. Sebenarnya, dalam lubuk hatinya, wanita tidak 
menyukai suaminya seperti anak domba atau seperti wanita, benarkan? Mereka tidak 
senang kalau suaminya tidak cukup jantan, tidak kuat dan tidak keras. Tetapi ketika 
pria menjadi kuat dan keras, wanita tidak dapat menerimanya. Benar begitu bukan? 

Orang tidak dapat mencari penyebab utama kemerosotan semua fenomena umat 
manusia dan segala sesuatunya. Mereka memecahkan persoalan spesifik dalam 
persoalan spesifik: ketika persoalan timbul di sini, mereka membuat hukum; ketika 
persoalan timbul di situ, mereka membuat hukum; dan pada akhirnya sepertinya anda 
terkunci dalam sangkar dan tidak dapat bergerak. Bahkan hukum itu sendiri tidak 
dapat memberikan jalan ke luar. Semua pembuat hukum ingin mengatur orang lain; 
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mereka tidak berpikir bagaimana hukum itu sebaliknya mengatur mereka dengan baik. 
Manusia menderita disebabkan perbuatannya sendiri -- bukankah begitu caranya? 
Begitulah mengapa anda jangan mengikuti arus penyimpangan nilai masyarakat, yang 
mengalir dengan deras, atau bagaikan hempasan gelombang -- "Karena manusia 
biasa ingin melakukannya dengan cara demikian, kita akan mengikuti kekelamannya." 
Itulah sebabnya, mengapa saya mengatakan kita tidak dapat seperti manusia biasa. 
Manusia biasa tidak dapat mengerti hal ini. 

Jalan ke luar yang terakhir bagi umat manusia bukanlah terletak pada 
serangkaian "hukum" untuk menjaga agar orang tetap pada jalur hukum yang berlaku, 
tetapi mengultivasikan moral kebajikan bagi semuanya. Seandainya moral orang-orang 
menjadi lebih baik, maka tidak akan ada hal seperti seseorang memperlakukan orang 
lain tidak baik, dan orang akan menghargai satu dengan yang lain -- apakah masih ada 
begitu banyak orang yang jahat? Bahkan polisi pun tidak akan diperlukan. "Seandainya 
saya memperbaiki kelakuan saya kemudian apakah polisi mengawasi saya? Apakah 
polisi diperlukan?" Seandainya setiap orang menghargai moral kebajikan, apakah 
hukum diperlukan? Seperti apa yang anda semua ketahui, dalam zaman Tiongkok 
dahulu -- sama juga di bagian dunia yang lain -- pada saat moral manusia sangat tinggi, 
di sana tidak ada hukum. Mereka tidak mempunyai hukum! Di sana hanya ada Hukum 
Raja yang sangat sederhana. Orang mempergunakan moral sebagai standar untuk 
mengadili baik dan jahat. Apakah yang anda perbuat itu benar, itu tergantung dari nilai 
moral anda. "Orang ini tidak mempunyai moral kebajikan" -- kalimat ini sendiri akan 
mengadilinya. Hakim negeri juga memutuskan perkara dengan cara begini. Seorang 
tanpa moral kebajikan akan dicambuk dengan bambu, dan seandainya itu tidak cukup 
ia akan dipenggal kepalanya -- "Orang ini bukan lagi manusia, pisahkan kepalanya." Ia 
merusak etika manusia, jadi ia telah dibuang. Hidup di dunia ini, manusia mempunyai 
standar moral manusia dan kode etik moral manusia. Tanpa hal ini mereka hanyalah 
seperti hewan, jadi mengapa mempertahankannya? Dan apakah mereka harus 
dimusnahkan? Sudah sangat sulit untuk memutar-balikkan pemikiran umat manusia 
hari ini. Anda telah melihat keadaan wanita yang terdapat pada hari ini. Tetapi 
bukankah hal yang sama terjadi dalam arena yang lain? Terlalu banyak persoalan 
sosial dalam masyarakat manusia. Satu-satunya jalan ke luar hanyalah membuat hati 
orang menjadi lurus kembali. 

Pengikut: Orang muda ingin menikah. Apakah ini suatu keterikatan? 

Shifu: Sejak di daratan Tiongkok sudah tidak banyak lagi orang yang pergi ke kuil -- 
yang mengharuskan orang kulit putih hidup menyendiri dan begitu juga terhadap etnis 
yang lain -- seandainya saya menjadi seorang biksu dan mengajar Fa dalam kuil, itu 
tidak akan mungkin dapat mengajarkan Fa di antara masyarakat umum secara luas 
agar benar-benar mendapatkan Fa. Karena saya telah memikirkannya dalam 
masyarakat, dan menggunakan bentuk seperti ini agar memungkinkan anda 
mendapatkan Fa, kita harus memakai metode yang sesuai dengan cara yang ada 
dalam masyarakat ini, menyesuaikan dengan kebiasaan hidup orang normal, dan yang 
juga memungkinkan orang menjalankan kultivasi. Jadi kita telah membuat pengaturan 
dengan teliti bagi bentuk pengajaran Fa dan segala sesuatunya secara terperinci. 
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Seandainya saya telah memutuskan untuk masuk kuil atau biara, saya dapat 
tetap tidak menikah. Tetapi saya juga mengetahui bahwa akan ada banyak orang yang 
mempelajari Fa ini di masa yang akan datang. Setiap orang di masa yang akan datang 
akan mengetahuinya -- apakah anda ras kulit putih, ras kulit kuning, atau orang jenis 
apa pun, anda pasti akan mengetahuinya. Kemudian persoalan besar akan timbul: Apa 
yang terjadi seandainya tidak ada seorang pun yang mau menikah lagi? ...Mereka 
ingin seperti saya. Karena saat mengajar Fa, sebagai contoh saya juga melengkapi 
dengan gerakan saya, bahwa setiap gerakan yang saya buat akan dilihat -- bahkan 
cara berpakaian saya -- ditiru oleh beberapa orang. Jadi saya telah menjadi perhatian 
terhadap hal ini, besar atau kecil. Saya tidak hanya mengajarkan Fa yang lurus, saya 
sendiri harus lurus. Gambar di mana saya memakai sebuah Kasaya adalah untuk 
ditinggalkan bagi pengikut-pengikut di masa yang akan datang yang akan berkultivasi 
secara penuh. Lagi pula saya mengajarkan Fa Buddha dalam masyarakat manusia 
biasa, memakai setelan pakaian orang Barat, merupakan yang pertama sejak 
terbentuknya langit dan bumi, belum pernah ada sebelumnya. Karena Fa telah 
diajarkan dengan cara begini, Xiulian kita harus disesuaikan dengan cara yang ada 
dalam masyarakat ini. 

Bila saya melakukan sesuatu yang salah, umat manusia di masa yang akan 
datang akan jauh berubah. Anda semua tahu bahwa Buddha tidak makan daging. Ada 
banyak cara Xiulian. Meskipun tidak semua cara Xiulian itu mutlak sama seperti agama 
Buddha tentang hal makan daging, di mana Xiulian mengharuskan orang terlepas dari 
daging. Seandainya saya mengajarkan Fa ini di tengah manusia biasa, menghendaki 
praktisi Xiulian berkultivasi di tengah manusia biasa, dengan begitu banyak orang 
mempelajarinya, dalam hal ini saya tidak makan daging, maka orang-orang di masa 
yang akan datang tidak akan memakannya, gaya hidup dan makanan umat manusia 
akan berubah. Tetapi Dewa mengetahui bahwa pada pokoknya daging memang dapat 
membuat tubuh manusia menjadi lebih kuat, dan fungsi ini tidak dapat digantikan 
dengan makanan vegetarian -- itu adalah pasti. Tentu saja itu berbeda dengan para 
praktisi kita. Tanpa makan daging, kesehatan orang yang Xiulian malah terbalik, 
sungguh baik, yang mana disebabkan oleh Xiulian. Sebagai manusia biasa, 
seandainya ia tidak menjalankan Xiulian dan tidak makan daging, maka ia secara 
terbatas memperoleh nutrisi yang kurang sempurna -- itu pasti. 

Selama tidak menikah ini terus berlangsung, tidakkah umat manusia akan 
berakhir seandainya sudah tidak ada keturunan lagi? Kita telah mempertimbangkan 
segala sesuatunya. Memang benar bahwa ada suatu peraturan yang melarang 
pernikahan bagi kultivator yang menjadi biksu agama Buddha. Tetapi pada cara-cara 
Xiulian yang lain itu tidak mutlak. Di masa lampau, menjalankan Xiulian mempunyai 
syarat yang berbeda bagi orang-orang karena perbedaan periode sejarah, perbedaan 
periode sejarah umat manusia, perbedaan periode kebudayaan umat manusia. 

Tujuan tidak menikah adalah untuk melepaskan dua hal -- keinginan dan daya 
tarik seksual. Tetapi ini tidak dapat dilakukan dengan baik pada permulaan ketika anda 
menjalankan Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa, karena umat manusia masih 
harus berkembang biak. Dan kita mempunyai begitu banyak orang yang Xiulian dalam 
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masyarakat manusia biasa. Jadi seandainya anda menginginkan orang Xiulian 
menjalankan Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa tetapi juga menginginkan 
mereka berhenti dari cara hidup manusia biasa dalam masyarakat... itu secara mutlak 
tidak diijinkan bagi masyarakat manusia untuk benar-benar hilang! Anda berpikir 
bahwa umat manusia tidaklah baik, tetapi mereka adalah bagian dari alam semesta 
kita ini, yang diperluas seluruhnya dari atas sampai bawah, dan mereka juga bagian 
dari perwujudan Fa ini pada tingkat yang paling rendah. Keberadaan umat manusia 
tidak dapat dihentikan. Tetapi tidak menjadi masalah seandainya anda secara individu 
tidak ingin menikah. Itu adalah masalah pribadi, dan itu tidak salah. Tetapi ada suatu 
ketentuan: Tidak menikah bukanlah suatu keterikatan. Kita jangan salah mengira telah 
dihalangi oleh hambatan yang lain -- bahwa seseorang harus meninggalkan 
keduniawian untuk mencapai kesempurnaan. 

Sebagai contoh, orang-orang yang telah mengikuti cara Xiulian tanpa nikah 
yang sudah melewati lebih dari beberapa ribu tahun -- seperti cara Xiulian yang ada 
dalam aliran Buddha, aliran Tao, agama Katolik yang asli, agama Kristen, atau siapa 
saja yang Xiulian di dalam gunung. Sehingga telah membentuk sebuah konsep dalam 
pengertiannya: Selama seseorang menjalankan Xiulian, ia tidak dapat menikah. Ini 
merupakan gangguan utama bagi penyebaran Dafa kita dalam dunia sekarang. 
Yakinlah bahwa anda tidak membiarkan hambatan ini sehingga menyebabkan 
pengikut kita yang Xiulian di tengah keramaian dunia tidak ingin menikah. Bentuk 
Xiulian yang kita gunakan sekarang adalah untuk meningkatkan anda di tengah 
kelompok masyarakat yang paling rumit, daripada hanya meningkatkan Fu Yuanshen16 
anda atau Xiulian yang lain. Jadi anda harus menggembleng hati anda di tengah 
masyarakat manusia biasa yang rumit ini. Pengikut-pengikut yang Xiulian di tengah 
keramaian dunia haruslah menyesuaikan dengan cara-cara masyarakat manusia biasa. 
Ini adalah bagian dari Fa rumit dan sulit. Apakah anda mengerti apa yang saya 
katakan? Tetapi keinginan dan daya tarik seksual adalah keterikatan yang harus dapat 
dihilangkan dengan tuntas. Jangan sampai cara Xiulian zaman dahulu atau metode-
metode Xiulian dalam agama-agama di masa lampau menciptakan suatu konsep yang 
keliru bahwa kita juga harus Xiulian dengan cara seperti itu. Bukan begitu 
persoalannya. Bentuk Xiulian kita sekarang adalah metode Xiulian yang saya 
tinggalkan untuk anda, termasuk segala macam persyaratan cara penyebaran Fa kita 
ini dalam masyarakat sekarang -- kesemuanya ini ditinggalkan bagi generasi yang 
akan datang. 

Anda semua mengetahui peraturan-peraturan kita dengan jelas. Sebagai contoh: 
Kita tidak ikut campur dalam masalah-masalah politik, kita tidak membentuk organisasi 
untuk mengelola segala sesuatunya, kita tidak membedakan tingkatan, dan kita tidak 
mengumpulkan uang. Fa ini secara pasti tidak memberikan tingkat jabatan pada 
seseorang. Tidak menjadi masalah apa yang anda kerjakan atau bagaimana tingginya 
jabatan anda dalam masyarakat -- itu tidak memengaruhi Xiulian anda. Itu adalah 
persoalan yang ada di tengah masyarakat manusia biasa, Xiulian anda adalah Xiulian 
anda. Anda harus dapat membedakan apa yang anda lakukan di antara manusia biasa 
                                                 
16 Fu Yuanshen -- Jiwa Prima Sekunder. 
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dengan Xiulian anda -- itu adalah dua hal yang berbeda. Sebagai contoh, seandainya 
pekerjaan yang anda lakukan di antara masyarakat manusia biasa bermanfaat bagi 
masyarakat manusia biasa dan umat manusia, anda telah mengumpulkan De,17 tetapi 
tidak Xiulian -- itu adalah dua hal yang berbeda, jadi anda harus yakin, anda jangan 
mencampuradukkan satu dengan yang lain. Beberapa orang berkata, "Di dalam 
pekerjaan saya, saya mengumpulkan De dan melakukannya dengan baik, jadi di masa 
yang akan datang saya akan mencapai kesempurnaan." Seandainya seseorang tidak 
sungguh-sungguh Xiulian, meskipun seandainya ia menjadi kepala atau pimpinan dari 
suatu agama, atau bahkan seandainya ia membangun kuil-kuil dan mendirikan patung-
patung Buddha, ia tidak akan mencapai kesempurnaan. Itu adalah gagasan untuk 
memuaskan dirinya sendiri. Bekerja adalah bekerja, dan itu tidak akan pernah dapat 
menggantikan Xiulian, Xiulian adalah Xiulian, hal-hal yang berlaku bagi manusia biasa 
adalah hal-hal yang berlaku bagi manusia biasa. Mengerjakan segala sesuatu bagi 
agama adalah sama dengan mengerjakan segala sesuatu bagi manusia biasa, dan 
siapa saja yang terlibat dalam kehidupan beragama bukanlah Buddha. Buddha 
mengakui hati manusia, tetapi bukan agama. Ini adalah dua persoalan yang berbeda -- 
jangan dibingungkan olehnya. 

Pengikut: Guru, atas nama praktisi-praktisi yang ada di Shenzhen dan Guangzhou, 
saya ingin menyampaikan salam mereka kepada Anda. Sebelum saya datang, mereka 
meminta agar saya sungguh-sungguh menyampaikannya. 

Shifu: Beritahukan pada mereka bahwa dalam hati guru selalu memikirkan semua 
pengikutnya. 

Pengikut: Murid-murid sekolah menengah yang sedang menghadapi ujian masuk 
perguruan tinggi benar-benar disibukkan dengan pekerjaan sekolahnya sehingga 
kurang latihan raga. Apa yang seharusnya dilakukan dalam keadaan seperti ini? 

Shifu: Itu tidak menjadi masalah. Latihan raga yang ada dalam proses Xiulian adalah 
sebagai pelengkap untuk mencapai kesempurnaan. Meskipun itu penting, tetapi apa 
yang lebih penting adalah kita Xiulian pada hati dan pikiran kita. Seandainya dalam 
hati anda selalu menganggap diri anda sendiri sebagai seorang kultivator dan 
seandainya untuk suatu jangka waktu tertentu -- bahkan seandainya dalam suatu 
jangka waktu yang sangat panjang pun -- anda terlalu sibuk untuk melakukan latihan 
raga, tetapi dalam hati anda selalu menganggap diri anda sendiri sebagai seorang 
kultivator dan mempertahankan diri anda sendiri sesuai dengan persyaratan-
persyaratan yang berlaku, Gong anda akan terus meningkat. Tetapi ada satu hal: 
Adalah tidak dapat diterima seandainya anda berpikir, "kemudian sejak guru 
mengatakan hal ini, kita tidak perlu melakukan latihan raga lagi." Itu mengarah ke 
tindakan ekstrem yang lain. Karena keadaan khusus, maka akan diberikan 
pertimbangan khusus. Ini dikarenakan Fa Buddha tiada tepi. Apa artinya "Fa Buddha 
tiada tepi?" Fa Buddha mempunyai cara-cara yang tak terbatas; mempunyai banyak 
cara untuk menyelamatkan manusia, sesuai dengan keadaan setiap orang. 
                                                 
17 De -- Sejenis substansi putih yang dihasilkan dari perbuatan baik, menanggung penderitaan dan 
sebagainya. 
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Pengikut: Guru, apakah besok diijinkan untuk direkam dalam videotape? 

Shifu: Kalian mungkin telah mendengar bahwa di daratan Tiongkok, banyak orang 
sedang mempelajari Fa yang telah saya ajarkan ini, dan saya tidak akan memberikan 
ceramah lagi. Begitu juga saya tidak akan bertemu dengan praktisi-praktisi yang ada di 
daratan Tiongkok. Sebenarnya, sudah tiga tahun saya tidak pernah bertemu dengan 
praktisi-praktisi yang ada di daratan Tiongkok. Tetapi lebih banyak dan lebih banyak 
lagi orang-orang mempelajarinya, dan keadaan ini telah menarik perhatian dari 
masyarakat. Mereka melihat bahwa banyak orang sedang mempelajarinya. Apalagi, 
setelah orang-orang mempelajarinya mereka semua merasakan kebaikannya. Seperti 
apa yang kalian para praktisi camkan, setelah orang-orang mempelajarinya, mereka 
semua menjadi sangat tekun di dalam Xiulian. Sehingga sejumlah besar orang menjadi 
begitu berarti, ini memungkinkan terjadi dalam masyarakat Tiongkok, sehingga 
membuat beberapa orang sedikit berpikir. Banyak orang mungkin menilai saya dan Fa 
dengan pemikiran manusia biasa. Adalah sangat sulit meskipun melakukan sesuatu 
yang baik bagi manusia, sebab pikiran manusia tidak lurus. Kita berusaha untuk 
menghindari masalah-masalah yang tidak perlu. Itulah sebabnya mengapa selama 
periode yang baru-baru ini ketika saya bertemu dengan praktisi-praktisi yang ada di 
beberapa negara, saya memberi tahu mereka untuk tidak merekamnya dalam 
audiotape atau videotape. Apa alasannya? Adalah agar sesedikit mungkin benda-
benda ini tersebar di Tiongkok. Meskipun kita tidak ikut berpolitik -- jadi tentu saja tidak 
ada pertanyaan-pertanyaan politik di sini -- orang-orang jahat mungkin merugikan kita 
dengan cara menyalinnya tidak sesuai dengan isi yang sebenarnya, karena mereka 
membuat masalah. Alasan utama adalah untuk menghindari masalah sehingga Fa ini 
dapat ditinggalkan bagi umat manusia dan di masa yang akan datang dengan baik dan 
tanpa kekeliruan atau penyimpangan. Seandainya kita mengalami beberapa kerugian 
yang tidak perlu, itu akan menjadi penyesalan di masa yang akan datang. Kita tidak 
hanya memikirkan yang sekarang saja. 

Apakah direkam dengan suara atau gambar, pasti tidak akan ada lagi di masa 
yang akan datang -- ini sudah pasti. Seperti apa yang anda ketahui, beberapa dari 
rekaman itu telah terhapus sekarang, yaitu beberapa videotape yang telah dibuat 
sebelumnya telah kehilangan gambarnya, dan beberapa audiotape telah kehilangan 
suaranya. Rekaman-rekaman itu berangsur-angsur sedang terhapus. Beberapa 
ceramah tidak dapat disimpan dengan cara seperti itu. Ketika orang lain 
mendengarkan apa yang saya katakan yang mana sesuai dengan keadaan anda, 
sedangkan orang lain tersebut mempunyai keadaan yang berbeda dan pengertian 
yang berbeda. Zhuan Falun adalah cocok untuk setiap orang yang membacanya. 
Beginilah keadaannya. Tergantung anda bagaimana melakukannya. Saya tidak harus 
memberikan jawaban yang mutlak tentang hal ini. 

Pengikut: Guru, saya dari Shanghai. Para praktisi yang ada di Shanghai benar-benar 
sangat merindukan Anda. Setelah saya kembali dari konferensi internasional berbagi 
pengalaman yang terakhir, saya beri tahu mereka bahwa saya berjumpa dengan Anda, 
dan mereka menitikkan air mata. Mereka meminta saya untuk menyampaikan salam 
mereka kepada Anda. 
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Shifu: Beri tahu mereka bahwa saya menyesal untuk selanjutnya tidak dapat datang 
kembali ke Shanghai seperti ketika saya masih mengajar latihan raga. Sejak itu saya 
ingin meninggalkan suatu jalan lurus bagi Fa ini, saya tidak ingin seperti master-master 
Qigong lain yang bertindak seperti penjaja jamu jalanan atau yang berkeliling 
menjajakan jamunya. Saya hanya datang ketika diundang oleh organisasi Qigong lokal, 
masyarakat Qigong ilmu pengetahuan dan penelitian, atau lembaga-lembaga 
pemerintahan. Shanghai tidak menyampaikan undangan, jadi masalah ini telah 
tertunda. Pada waktu undangan dikirimkan di kemudian hari, saya sudah berhenti 
mengajar latihan raga. Tetapi saya merasa sangat menyesal bahwa saya tidak dapat 
datang ke kota besar di Tiongkok ini untuk mengajar Fa. Di samping Beijing, Shanghai 
adalah kota terbesar di Tiongkok. Tentu saja, saya tahu bahwa banyak orang sedang 
belajar Fa di Shanghai sekarang. Apa yang menggembirakan saya adalah meskipun 
saya tidak datang ke sana, saya berpikir semua rangkaian penyebaran dan 
perkembangan Dafa di Shanghai telah disampaikan dari mulut ke mulut, dan mereka 
sudah mempelajarinya dengan tekun -- ini adalah baik. 

Pengikut: Guru Li, saya seorang praktisi dari Beijing. Semua praktisi Beijing 
mengirimkan salamnya kepada Anda. 

Shifu: Baik praktisi-praktisi yang ada di Beijing, maupun yang tidak ada di Beijing -- 
tidak terkecuali bagi semua praktisi yang ada di berbagai daerah -- saya juga 
merindukan kalian semua. Tetapi saya ragu-ragu untuk menemui anda, karena sekali 
saya bertemu dengan anda, seandainya seseorang melihat saya, maka dalam 
beberapa jam banyak orang akan datang, beberapa ribu orang mungkin datang dalam 
satu hari, dan pada hari berikutnya, lebih dari sepuluh ribu orang mungkin datang. 
Orang-orang dari daerah-daerah yang lain mungkin datang juga -- seperti hari ini, 
banyak orang datang dari daerah-daerah yang lain. Kemudian itu akan menimbulkan 
beberapa kesan yang negatif dari masyarakat, jadi saya tidak dapat menemui anda. 
Tetapi saya juga berpikir bahwa sejak kita dapat menyebarkan Fa tanpa menimbulkan 
masalah dalam suatu masyarakat sosial yang keras, kita telah lulus ujian dalam suatu 
masa sejarah yang sangat berat. Sehingga dalam suatu masa yang akan datang 
dalam sejarah kita dapat tinggal tanpa dapat dihalang-halangi, benarkan? 

Pengikut: Praktisi-praktisi kami telah membawa copy Zhuan Falun dari Hongkong dan 
Tiongkok. Apakah dibenarkan untuk menjualnya di gedung pertemuan? 

Shifu: Bila anda telah membawa copy Zhuan Falun, dan ingin melakukan sesuatu 
yang baik bagi orang-orang yang ada di konferensi, dan ingin memudahkan praktisi-
praktisi yang belum mempunyai buku, saya pikir tidak ada salahnya, boleh lakukan. 
Selama anda tidak mencari ketenaran atau menonjolkan diri, itu tidak jadi masalah. 
Tetapi sebelum kita melakukan hal-hal ini, biarlah panitia pengelola yang ada di 
Amerika Serikat mengetahuinya, agar terhindar dari beberapa masalah yang tidak 
perlu terjadi. Saya sendiri tidak berpikir itu adalah suatu masalah. 

Sebagian dari kalian yang ada di sini yang telah bertemu dengan saya di waktu 
yang lalu telah melewati suatu masa Xiulian. Saya berpikir bahwa anda telah dapat 
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memahami Fa sampai suatu tingkat tertentu dan tidak akan bertindak secara tak 
bertanggung jawab. Mengapa saya begitu yakin? Karena anda mengetahui apa yang 
saya ajarkan. Kita tidak menginginkan apa-apa -- hanya hati manusia. Seandainya hati 
manusia tidak dapat berubah, maka Fa ini tidak akan berguna. Bentuk pemaksaan 
tidak dapat mengubah hati manusia, sehingga kita tidak membuat peraturan ini atau 
peraturan itu atau mengharuskan anda untuk melakukan ini atau itu -- kita tidak 
melakukan hal seperti itu. Kenyataannya Fa ini sendiri mampu berkembang dengan 
baik, dapat membuat lebih banyak dan lebih banyak orang mempelajarinya, dan dapat 
memainkan peranan yang baik dalam masyarakat, ini semua dikarenakan Fa sudah 
ada dalam hati manusia, karena mereka tahu bagaimana harus memperlakukan 
dirinya sendiri, dan karena mereka tidak lagi membutuhkan orang lain untuk memberi 
tahu mereka apa yang harus mereka lakukan dan mereka tidak membutuhkan saya 
untuk memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu saya tidak 
terlalu khawatir. Seandainya satu dari kita yang hadir di sini tidak melakukan sesuatu 
dengan baik, maka praktisi-praktisi yang lain akan segera dapat melihatnya. Fa ada di 
sini, anda harus menggunakan Fa untuk menilai segala sesuatunya. Beginilah 
seharusnya segala sesuatunya itu dilakukan. 

Pengikut: Guru telah mengatakan bahwa Fa ini harus disebarkan tidak hanya pada 
kita sebagai orang Tionghoa, tetapi juga kepada suku bangsa yang lain. Kami 
berharap bahwa Guru dapat memberikan petunjuk bagaimana menyebarkan Fa ini 
secara luas kepada orang lain. 

Shifu: Kita tidak mempunyai peraturan khusus apa pun untuk hal ini. Fa ini telah 
dipublikasikan di tengah masyarakat. Sampai sekarang, buku-buku yang ada telah 
diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Jepang, Korea, Italia, Inggris, Rusia, dan 
bahasa-bahasa yang lain. Bagaimanapun juga, sudah banyak diterjemahkan. Juga 
terjemahan dalam bahasa Italia tampaknya sedang berlangsung, dan terjemahan ke 
dalam bahasa-bahasa yang lain sedang giat-giatnya dikerjakan. 

Kelompok penerjemah telah mengerjakan segala sesuatunya ini, karena begitu 
materi-materi didapat, maka orang-orang dapat membacanya. Tentang bagaimana 
menyebarkan Fa, kita tidak mempunyai suatu peraturan yang memerintahkan sesuatu 
untuk dikerjakan dengan cara begini atau begitu. Saya berpikir, kita menganggap Fa 
ini baik ketika menyebarkan Fa ini, sehingga orang-orang mencarinya. Tepatnya 
dikarenakan Fa ini baik, sehingga anda ingin memberi tahu orang lain tentang Fa ini. 
Jadi beginilah cara Fa ini telah disebarkan secara menyeluruh dari hati ke hati dan dari 
orang ke orang. Beginilah dasarnya bagaimana Fa ini disebarkan. Di Tiongkok, sudah 
ada lebih dari 20 juta orang yang sungguh-sungguh Xiulian. Bila orang-orang yang 
Xiulian-nya kadang-kadang Xiulian dan kadang-kadang tidak dihitung, maka ada 100 
juta orang sekarang. Tetapi keberadaannya terlihat tenang dan tidak diketahui oleh 
orang-orang yang ada dalam masyarakat. Begitulah, setiap orang menyebarkannya 
dari hati ke hati -- dan dari mulut ke mulut. Itu sudah membentuk suatu kecenderungan 
yang cukup besar. Tidak ada aturan-aturan khusus, dan setiap orang melakukannya 
dengan bebas sesuai dengan keinginannya. Apa anda mengerti apa yang saya 
maksud? Kita tidak menentukan suatu jenis formalitas apa pun terhadap segala 
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sesuatunya, karena aliran Buddha mengajarkan penyelamatan terhadap semua 
makhluk hidup -- menyelamatkan manusia. Bukan anda yang menyelamatkan orang-
orang, karena anda masih Xiulian dan anda tentu saja tidak dapat menyelamatkan 
orang-orang. Tetapi anda memperkenalkan Fa kepada orang lain adalah cara yang 
terbaik untuk menolong mereka mendapatkan Fa. Orang-orang di masa yang akan 
datang akan mengetahui betapa mulianya itu. Tidak menjadi masalah berapa banyak 
uang yang anda berikan kepada seseorang atau berapa banyak barang-barang baik 
yang anda berikan kepada seseorang, itu tidaklah sebaik memberikan Fa kepadanya. 
Fa dapat membuat suatu daerah, suatu bangsa, suatu negara, atau bahkan umat 
manusia memperbaiki moralitasnya dan menjadi bahagia, damai, dan harmonis. Hanya 
dengan hal-hal seperti inilah umat manusia dapat berkembang dengan sejahtera. 

Pengikut: Setelah mempelajari Fa Buddha Falun, hal pertama yang ingin saya 
lakukan adalah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik. Saya membaca 
buku pada saat saya benar-benar tidak mempunyai apa pun yang harus dilakukan. 

Shifu: Bukankah itu yang terbaik? Mungkin beberapa hal yang anda jumpai di dalam 
hidup anda, pada pekerjaan, atau di dalam masyarakat dapat membantu anda 
meningkat sehubungan dengan beberapa keterikatan anda. Pada saat anda 
menjumpai sesuatu, mungkin itu diperlukan untuk menghilangkan keterikatan anda 
atau untuk membantu anda dengan sesuatu. Sekali seseorang melangkah pada jalan 
Xiulian, selanjutnya tidak ada suatu kejadian yang kebetulan dalam kehidupannya. 
Karena Xiulian anda telah diatur secara sistematik dan waktunya tidaklah cukup 
banyak, dan tidak mungkin segala sesuatunya terjadi secara kebetulan. Segala 
sesuatunya harus diatur dengan ketat. Jangan memperlakukan itu seolah-olah sebagai 
suatu kebetulan dan hal-hal sepele yang anda jumpai dalam kehidupan anda sehari-
hari sebagai suatu kebetulan, sebab tidak mungkin ada banyak hal-hal aneh yang 
menimpa anda dan tentu saja anda tidak dapat pergi ke dimensi lain untuk 
menjalankan Xiulian -- anda tidak akan dapat memperbaiki hati dan pikiran anda 
dengan cara seperti itu. Anda masih dalam suatu keadaan di mana anda berada di 
tengah hal-hal keduniawian, masalah-masalah anda adalah masih masalah-masalah 
manusia biasa, cara hidup anda masih seperti seorang manusia biasa, dan hal-hal 
yang anda jumpai tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tetapi seandainya anda 
memikirkannya dengan teliti, itu tidaklah sama. Itu semua terjadi agar anda meningkat 
di dalam Xiulian. 

Pengikut: Anda mengajarkan Zhen-Shan-Ren. 18  Dalam suatu keadaan tertentu, 
seseorang mungkin harus mengkhianati orang lain, dan dalam keadaan itu kita berjanji 
kepada orang tersebut untuk memberikan pelajaran pada bajingan itu. 

Shifu: Beginilah bagaimana biasanya kita berpikir, dan itu juga sudah ada di dalam 
buku. Pada saat anda menjumpai sesuatu yang biasanya membuat anda benar-benar 
marah dan anda ingin campur tangan, bukannya anda tidak diijinkan. Tidak apa-apa 
bila anda mengatakan beberapa patah kata ketika anda menjumpainya. Mungkin kata-

                                                 
18 Zhen Shan Ren -- Sejati Baik Sabar. 
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kata anda tidak mempunyai suatu pengaruh, atau mungkin apa yang anda katakan 
tidak tepat sasaran, karena anda tidak dapat melihat sebab apa yang ada di balik 
konflik tersebut, begitulah, bagaimana hubungan karma mereka. Sebagai contoh, ada 
dua orang, dan orang yang satu dipukul oleh orang yang lain. Anda berpikir bahwa dari 
pengertian manusia biasa, orang yang melayangkan pukulan adalah salah -- mengapa 
ia memukul orang itu? Tetapi seandainya anda mendorong waktu ke belakang, anda 
akan mendapati bahwa pada paruh waktu pertama kehidupan orang tersebut, atau 
dalam kehidupan orang itu yang sebelumnya, ia telah memukul orang ini satu kali. 
Ketika kita sebagai kultivator melihat pada seseorang, kita tidak dapat melihat hanya 
pada satu kehidupannya saja, kita harus melihat pada seluruh siklus kehidupannya. 
Orang itu telah berhutang dengan orang ini. 

Adalah tanggung jawab polisi untuk menangani masalah ini, dan itu sesuai 
dengan prinsip-prinsip keduniawian bagi manusia biasa untuk menangani manusia 
biasa -- ini tidak akan merusak prinsip-prinsip yang ada. Tetapi saya telah mengatakan 
bahwa kultivator-kultivator hanya dapat sedikit terlibat atau tidak terlibat sama sekali 
ketika mereka menjumpai hal ini. Mengapa? Karena sekali anda ikut campur, itu sama 
saja dengan anda akan menanganinya dengan tidak benar. Ketika hal itu terjadi, tidak 
seharusnya dilakukan dengan cara seperti itu, tetapi anda sebagai seorang kultivator 
bersikeras ingin melakukannya dengan cara seperti itu, anda mungkin mendapat 
karma dengan menunda kejadian ini atau merusaknya. Dewa yang semula telah 
mengaturnya agar dia membayar karmanya di kehidupan sekarang, tetapi dia tidak 
dapat membayarnya, dan mereka berdua harus mendapatkan suatu kesempatan lagi 
untuk melakukannya. Beginilah yang saya maksud. Tetapi seandainya anda benar-
benar menjumpai kejadian-kejadian yang buruk sekali seperti pembunuhan atau 
pembakaran rumah dengan sengaja dan anda tidak memedulikannya, itu adalah suatu 
masalah Xinxing. Anda adalah seorang kultivator, bahkan Dewa pun akan melakukan 
hal yang sama, benar? Tetapi sebaliknya, praktisi-praktisi kita biasanya jarang 
menjumpai kejadian-kejadian seperti itu, atau bahkan tidak pernah menjumpainya. 
Begitulah, itu tidak akan diatur bagi anda dalam kehidupan anda, karena segala 
sesuatunya harus digunakan untuk meningkatkan Xinxing anda. Seandainya segala 
sesuatunya ini tidak bermanfaat, maka dalam keadaan normal praktisi-praktisi kita 
akan jarang atau tidak pernah sama sekali menjumpainya. 

Tentang mengkhianati seseorang atau telah berjanji sesuatu pada seorang 
manusia biasa, itu semua adalah persoalan-persoalan manusia biasa. Sekali anda 
menjalankan Xiulian, anda perlu mengukur segala sesuatunya dengan Fa dan 
mempertahankan diri anda sendiri dengan standar seorang kultivator. Seandainya 
anda mengukur segala sesuatunya dengan standar manusia biasa -- itulah 
"pengkhianatan" atau "telah berjanji sesuatu pada seorang manusia biasa" -- bukankah 
anda baru saja menjadi seorang manusia biasa? 

Pengikut: Pelajar-pelajar luar negeri yang ada di Amerika Serikat semuanya sedang 
mempelajari ilmu pengetahuan alam yang membosankan dengan semacam 
keterikatan. 
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Shifu: Saya akan membicarakannya besok. Saya akan memberi tahu anda prinsip ini: 
Sejarah umat manusia dan ilmu pengetahuan umat manusia sebenarnya adalah keliru. 
Dasar perkembangannya, sebagaimana juga dasar pengertiannya terhadap umat 
manusia, alam, dan materi, semuanya salah. Dan ini mengakibatkan kerusakan moral 
yang ada dalam masyarakat manusia sekarang. Ini adalah sebuah persoalan besar, 
saya akan membicarakannya besok. Tetapi ada suatu keadaan: Seandainya umat 
manusia tidak mempunyai ilmu pengetahuan apa pun, sekarang manusia tidak akan 
dapat membaca Zhuan Falun, atau paling tidak mereka tidak akan dapat mengerti arti 
yang lebih tinggi dan inti mendalamnya. Jadi itu mungkin bukanlah suatu kejadian yang 
kebetulan bahwa anda pun telah mempelajari ilmu pengetahuan yang ada. Umat 
manusia yang akan datang akan berkembang pada dasar ilmu pengetahuan yang baru, 
jadi mereka juga akan membutuhkan ilmu pengetahuan. 

Saya pikir bahwa sebagai seorang pengikut Dafa anda tentunya akan mengetahui 
apa yang harus anda lakukan ketika saatnya tiba. Mungkin hal-hal ini pun bukanlah 
suatu kebetulan. Jadi sekarang anda seharusnya mempelajari apa yang anda harus 
pelajari dan jangan menganggapnya itu sebagai keterikatan anda. Saya mendengar 
bahwa seorang praktisi pelajar berhenti sekolah karena ia telah melakukan suatu 
kesalahan ketika ia pertama kali datang ke Amerika Serikat. Saya telah mengatakan, ia 
mungkin telah melakukan sesuatu yang salah pada mulanya, tetapi sekarang ia 
menambah kesalahan yang sebelumnya. Karena apa yang terjadi -- sudah terjadi, 
janganlah dengan sengaja membuat kesulitan-kesulitan bagi kehidupan anda 
selanjutnya -- beberapa kesalahan yang telah anda buat tidak dapat diperbaiki dengan 
cara yang sama. Anda mengetahui dalam hati anda telah berbuat kesalahan, anda 
tahu anda tidak akan mengulanginya lagi, dan ketika sampai pada keadaan ini, selama 
anda berbuat yang lebih baik untuk selanjutnya dan berhasil melakukannya, itu tidak 
masalah. Maka saya tidak berpikir itu adalah suatu persoalan. Dengan adanya 
persoalan-persoalan ini, kita tidak mengharuskan anda kembali mengulang persoalan 
itu dan membayarnya untuk masa yang lalu karena anda melakukannya dengan salah 
-- kita tidak melakukannya dengan cara seperti itu. Dengan kata lain, jangan 
menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam Xiulian anda, dan jangan menimbulkan 
kesulitan-kesulitan dalam kehidupan anda. Bagi pelajar-pelajar, sekarang ini kita hanya 
dapat memberi tahu anda agar belajar dengan baik -- karena anda adalah seorang 
pelajar, jadi anda harus belajar dengan baik. 

Bahkan seandainya anda melakukan beberapa jenis pekerjaan yang lain, karena 
itu adalah suatu jenis pekerjaan dalam masyarakat manusia biasa dan berdasarkan 
prinsip-prinsip yang ada dalam masyarakat manusia biasa, itu adalah suatu pelayanan 
kepada masyarakat manusia di dimensi ini, anda juga harus melakukannya dengan 
baik. Itu dikarenakan umat manusia juga merupakan suatu perwujudan kehidupan di 
tingkat terendah dari Dafa alam semesta. 

Pengikut: Guru, atas nama praktisi-praktisi dari Jerman, saya ingin menyampaikan 
salam kami kepada Anda. 
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Shifu: Saya membaca undangan dari Jerman. Rusia juga mengirimkan sebuah 
undangan akhir November yang lalu pada saat itu musim dingin. Saat musim panas 
tiba saya akan ada waktu untuk pergi. 

Pengikut: Guru, saya telah berimigrasi ke Jepang. Kami selalu menginginkan Anda 
untuk datang ke Jepang seandainya Anda mempunyai kesempatan di waktu yang 
akan datang. 

Shifu: Ketika saya menyelenggarakan kelas ceramah di Guangzhou hadir seseorang 
dari Jepang. Sesudah itu, ia kembali ke Jepang dan membawa beberapa orang 
bersamanya, semuanya adalah orang Jepang. Tampaknya semua yang belajar adalah 
orang-orang tua. Setelah satu periode pembelajaran, ia masih tidak dapat melepas 
Qigong yang telah dilatih sebelumnya, jadi kita tidak pernah menghubunginya. Karena 
pikiran orang-orang itu pun tidak murni, kita sudah tidak menghubunginya. 

Pengikut: Suami saya adalah orang Jepang, tetapi ia sangat menyukai Dafa. Ia 
berpikir Dafa adalah sangat baik. 

Shifu: Mungkin kebudayaan yang ada di sana berbeda. Tetapi saya pikir seandainya 
orang Jepang dapat benar-benar mempelajarinya, itu akan lebih mudah baginya 
daripada orang kulit putih, karena orang Timur mempunyai cara berpikir yang sama. 
Orang Barat mempunyai cara berpikir yang berbeda. Tetapi setelah orang-orang Barat 
mempelajarinya, mereka juga cukup baik. Saya pernah datang ke Jepang satu kali, 
tetapi hanya untuk melihat apa saja yang dilakukan orang-orang Jepang. 

Pengikut: Seandainya di masa yang akan datang Dafa ini menjadi Fa di dalam hati 
orang-orang, hal-hal seperti apa yang akan ada di kalangan ilmu pengetahuan sosial, 
seperti dalam ilmu filsafat atau kesusasteraan? 

Shifu: Segala sesuatunya akan berubah. Dan seluruhnya akan menjadi baru. Orang-
orang memahami masyarakat ini, keseluruhan umat manusia, dan segala sesuatunya, 
semuanya akan terbalik. Jadi sekarang banyak pelajar-pelajar kita yang ada di Beijing 
mengetahui bahwa mereka berbeda dengan orang lain dan berjalan keliling sambil 
berkata: "Kami adalah umat manusia baru." Tentu saja, saya tidak mendukung, saya 
hanya menyampaikan suatu gambaran. Itu pasti akan berbeda dengan cara berpikir 
orang-orang sekarang di dalam memahami sesuatu -- itu pasti. Selama anda terus 
mempelajari Fa ini secara mendalam anda akan mempunyai suatu pengertian yang 
baru akan segala sesuatunya. Anda sekalian yang hadir di sini mempunyai gelar 
profesional yang relatif tinggi, dan banyak pelajar-pelajar yang belajar di luar negeri. 
Selama anda secara berangsur-angsur mendalaminya dan memikirkannya, anda akan 
mendapatkan bahwa pengertian anda tentang segala sesuatu dari umat manusia 
sedang mengalami suatu perubahan. Ini disebabkan, seperti apa yang saya katakan, 
perkembangan umat manusia, pengertian asal mula manusia -- teori evolusi, 
semuanya tidak akan ada lagi -- dan pengertian materi, pengertian alam semesta, 
pengertian kehidupan, pengertian dunia prasejarah, dan pengertian ruang alam 
semesta ini semuanya telah berkembang dari dasar yang salah. 



58 
 

Pengikut: Kapan Zhu Yuanshen19 masuk? 

Shifu: Zhu Yuanshen biasanya masuk tidak lama sebelum lahir, tetapi tepatnya kapan 
tidak dapat dipastikan. Itu mungkin terjadi sesaat sebelum lahir, atau jauh sebelum 
lahir -- satu setengah bulan, sebulan, atau bahkan lebih awal -- semuanya adalah 
mungkin. 

Pengikut: Bagaimana menurut pandangan guru tentang manusia mengkloning 
manusia? 

Shifu: Pada saat umat manusia sudah tidak mempunyai kode moral, manusia akan 
melakukan apa saja. Setelah jenis manusia itu lahir, ia tidak mempunyai konsep orang 
tua dan tidak mempunyai konsep etika dan moral manusia -- itu menakutkan. Kloning 
itu bahkan dapat mengkloning orang yang sama untuk menggantikan orang itu dan 
membunuh orang itu. Hal-hal ini muncul hanya setelah moralitas umat manusia 
merosot. Tetapi saya tidak berpikir bahwa kloning manusia akan terjadi, sebab Dewa 
tidak akan mengijinkannya. Bahkan seandainya suatu kloning telah dibuat, itu tidak 
akan menjadi seperti orang itu -- hanya iblis yang dapat masuk ke dalamnya, 
sepertinya Dewa tidak akan memberinya sebuah Yuanshen. 

Pengikut: Seandainya orang-orang ras campuran menjalankan Xiulian, surga mana 
yang akan mereka tuju? 

Shifu: Selama perkembangan umat manusia, orang-orang ras campuran tidak lagi 
mempunyai hubungan dengan ras manusia yang ada di langit. Seandainya mereka 
adalah kultivator-kultivator, tampilan luar mereka tidak lagi penting dan itu semua 
tergantung pada Yuanshen20 seseorang. Seandainya Yuanshen-nya adalah dari ras 
kulit putih, ia adalah ras kulit putih, seandainya Yuanshen-nya adalah dari ras kulit 
kuning, ia adalah ras kulit kuning, seandainya Yuanshen-nya adalah ras kulit hitam, ia 
adalah kulit hitam. Adalah suatu persoalan yang berbeda seandainya ia menjalankan 
Xiulian. 

Pengikut: Dapatkah seorang ras campuran berhasil dalam Xiulian? 

Shifu: Apakah seseorang dapat Xiulian dan apakah seseorang dapat berhasil dalam 
Xiulian semuanya tergantung dari orang itu sendiri. Seandainya seseorang dari ras 
campuran dapat bertahan dalam Xiulian, ia juga sama dapat mencapai kesempurnaan. 
Pada saat ia berhasil dalam Xiulian, Yuanshen-nya akan kembali ke tempat di mana ia 
berasal. 

Pengikut: Apa yang Anda katakan waktu lalu bahwa ras campuran telah kehilangan? 

Shifu: Ia telah kehilangan tubuh yang berasal dari atas turun sampai ke sini. Saya 
misalkan: Orang ras kulit kuning mempunyai orang ras kulit kuning yang ada di atas 
sana, dan orang ras kulit putih mempunyai orang ras kulit putih yang ada di atas sana. 
Ia kehilangan alur ini. 
                                                 
19 Zhu Yuanshen -- Jiwa Prima Utama. 
20 Yuanshen -- Jiwa Prima. 
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Pengikut: Anda telah mengatakan bahwa seorang bayi mempunyai sebuah Yuanshen 
hanya setelah ia dilahirkan. Jadi apakah benar bahwa kehidupan belum ada selama 
kehamilan? Tolong jelaskan. 

Shifu: Itu tidak benar. Apa saja... Saya telah mengatakan bahwa ketika apa saja 
diciptakan sebuah kehidupan memasukinya. Sebuah barang yang dibuat oleh pabrik, 
apa saja, anda melihatnya seperti ini, tetapi mereka semua hidup. Ketika embrio ada di 
dalam tubuh ibu masih sangat kecil -- saat sebagian kecil saja dari daging itu terbentuk 
-- ia sudah merupakan suatu kehidupan. Jadi bagaimana ia dapat hidup tanpa sebuah 
Yuanshen? Tanpa sebuah Yuanshen ia masih mempunyai kehidupannya sendiri. Itu 
disebabkan manusia itu selain dirinya sendiri... yang tidak Xiulian di masa lampau 
membicarakan tentang tiga unsur roh dan tujuh unsur jiwa? Tentu saja, apa yang 
mereka katakan adalah tidak tepat. Saya hanya memberi anda suatu gambaran, di 
samping Zhu Yuanshen, tubuh anda juga mempunyai unsur-unsur lain yang 
membentuk seorang manusia yang hidup. Tubuh berdaging itu sendiri juga 
mempunyai kehidupan dengan citra orang tua anda -- citra dari ayah dan ibu juga 
adalah kehidupan. Awal terbentuknya tubuh manusia adalah sangat rumit. 

Pengikut: Kemudian apakah aborsi juga dianggap pembunuhan? 

Shifu: Itu benar. Aborsi selama kehamilan adalah pembunuhan. Tidak menjadi 
masalah moralitas manusia sudah sampai di mana, atau apakah umat manusia atau 
hukum mengijinkannya -- hukum tidak dapat mewakili Dewa -- seandainya anda 
membunuh, anda membunuh. Anda mungkin memperdebatkannya sesuai dengan 
hukum bahwa anda tidak membunuh -- itu adalah apa yang diucapkan manusia. Kita 
mendapatkan bahwa dalam medan yang mengelilingi rumah sakit bersalin di sana ada 
banyak bayi yang terlunta-lunta -- mereka kehilangan bagian-bagian tubuhnya, atau 
yang mempunyai tubuh yang lengkap, tetapi mereka semuanya muda, kehidupan-
kehidupan kecil dari bayi-bayi. Pada mulanya kehidupan ini telah bereinkarnasi, dan 
mereka mungkin telah mempunyai masa depannya sendiri-sendiri dan mungkin harus 
hidup untuk banyak tahun dan kemudian memasuki siklus perpindahan yang lain. 
Tetapi anda membunuhnya bahkan sebelum ia dilahirkan. Kemudian ia harus 
bersusah payah menahan penderitaan selama melewati banyak tahun ini -- semua 
kehidupan kecil itu menanggungnya sendiri, itu sangat menyedihkan! Ia harus 
menunggu sampai seluruh tahunnya yang ada di bumi yang diberikan oleh langit 
selesai, dan hanya dengan demikian ia dapat memasuki siklus perpindahan yang 
berikutnya. Jadi anda menempatkan semuanya dalam keadaan yang begitu 
menakutkan sekali -- dapatkah anda mengatakan bahwa itu bukanlah pembunuhan? 
Apalagi, karmanya adalah sangat besar. Bila anda tidak menginginkan seorang bayi 
gunakan kontrasepsi. 

Pengikut: Dengan karma ini, dapatkah seseorang masih dapat Xiulian? 

Shifu: Ya, tentu saja ia dapat Xiulian. Tetapi seperti apa yang telah saya katakan, Dafa 
alam semesta adalah meliputi semuanya. Ketika dipandang dari satu tingkat tertentu, 
maka Fa menjadi mutlak. Tingkat yang berbeda mempunyai Fa yang berbeda, dan 
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makin tinggi tingkatnya, makin jelas pengertian prinsip-prinsipnya. Itu disebabkan 
seandainya anda dapat benar-benar mencapai kesempurnaan, mereka pasti akan 
menjadi kehidupan dalam alam semesta anda. Kemudian beberapa orang berpikir, 
"Kemudian tidak usah khawatir dengan pembunuhan." Siapa saja yang berpikir seperti 
ini pasti tidak dapat berhasil mencapai kesempurnaan. Dan seandainya anda tidak 
dapat berhasil dalam Xiulian, anda tidak mampu membayar kembali kehidupan-
kehidupan yang telah anda bunuh. Apakah anda mengerti apa yang saya katakan? 
Xiulian dapat menyelesaikan hal-hal seperti ini, asal saja benar-benar Xiulian. Setelah 
mencapai kesempurnaan karma yang dihasilkan dapat diputuskan. 

Pengikut: Bila aborsi telah dilakukan 20 tahun yang lalu ketika saya tidak mengetahui 
dengan lebih baik dan itu diijinkan, apa yang terjadi sekarang seandainya saya Xiulian 
dengan karma yang sangat besar? 

Shifu: Pusatkan saja pada Xiulian. Sebenarnya, banyak dari kita, siapa yang 
mengetahui apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan yang mana selama 
kehidupan kita yang banyak. Orang-orang sekarang semuanya telah sampai ke tahap 
ini dengan karma yang bertumpuk karma, orang yang bebas dari karma tidak ada. 
Tampaknya tidak ada seorang pun yang tidak mengambil suatu kehidupan, membunuh 
tidak berarti harus membunuh seorang manusia hidup. Karena kita dapat 
menyelamatkan anda, dan karena anda dapat Xiulian dan telah mendapatkan Fa, 
janganlah berpikir tentang hal-hal ini. Pusatkan saja pada Xiulian dan saya akan 
membuat pengaturan. Seandainya anda mencapai kesempurnaan masalah ini akan 
dapat dijaga dengan baik. 

Pengikut: Beberapa praktisi Falun Dafa yang ada di Jerman adalah pemburu-pemburu. 
Mereka mengatakan bahwa serigala-serigala itu merasuki tubuh manusia dan tidak 
baik. Saya masih belum dapat menerimanya. 

Shifu: Kita tidak ingin membicarakan tentang serigala merasuki dan tentang diri 
mereka sendiri. Mungkin saja mereka tidak akan ada di masa yang akan datang. 
Tetapi sebagai orang yang Xiulian kita seharusnya berusaha untuk tidak melakukan 
pembunuhan. Lagi pula kita mempunyai belas kasih. Seperti kerasukan serigala, 
banyak serigala telah mendapatkan beberapa kekuatan khusus, beberapa serigala 
tidak mempunyai kekuatan khusus dan tidak dapat merasuki tubuh manusia. 

Pengikut: Akankah umat manusia di masa yang akan datang perlu untuk Xiulian naik 
ke atas? 

Shifu: Pada waktu umat manusia di masa yang akan datang terjadi, hampir semua 
dari anda akan mengakhiri Xiulian anda, tetapi waktu itu juga akan segera datang. 
Rekaman audio dan video tidak akan ditinggalkan bagi orang-orang di masa yang 
akan datang, dan mereka tidak akan mengetahui rupa saya. Beberapa orang 
mengatakan bahwa saya telah banyak membocorkan rahasia langit. Sebenarnya, 
orang-orang di masa yang akan datang sudah tidak dapat mendengar saya mengajar 
Fa. Orang-orang yang ada di jalanan sekarang tidak mengetahui dan sudah tidak 
mendengar Fa. Tentu saja, seandainya anda benar-benar Xiulian, mencapai 
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kesempurnaan, dan pergi, saya sedang mengajar Fa kepada Dewa. Jadi rahasia langit 
tidak bocor ke manusia. Orang-orang di masa yang akan datang akan memasuki suatu 
masa yang sangat bagus, dan mereka sungguh akan mempunyai berkah. Xiulian 
mereka akan menjadi relatif lebih sulit, karena berada di dalam lingkungan yang baik di 
mana tidak banyak terdapat penderitaan. Jadi tidak akan mudah bagi siapa saja untuk 
menjalankan Xiulian. Tetapi sebaliknya, juga akan menjadi normal -- dunia manusia 
tidak akan menjadi sejahat itu atau seburuk itu, dan akan menjadi suatu masa Xiulian 
yang biasa. 

Xiulian adalah penuh dengan kesulitan. Dan tidak terbatas pada kesulitan-
kesulitan yang anda derita. Saya telah mengatakan ini sebelumnya: "Kekejaman yang 
ada di atas sudah tidak dapat dipertahankan lagi." Apa yang saya katakan adalah 
berbeda dengan apa yang manusia biasa katakan. Begitulah, ketika alam anda 
meningkat, Gong anda meningkat, segala sesuatunya dari anda ditingkatkan dengan 
sesuai, dan cara berpikir anda juga berubah, anda mendapati bahwa sangat sedikit 
orang yang mempunyai hal-hal yang sama untuk dibicarakan dengan anda. Dalam 
perasaan ini anda merasa sangat kesepian, dan akan merasa semacam penderitaan 
di dalam diri anda. Kemudian seterusnya sampai pada suatu keadaan: Anda akan 
terlihat sedikit berbicara dan sedikit berhubungan dengan orang biasa, bahkan dengan 
sanak keluarga anda sendiri -- pastilah demikian. Tetapi semuanya ini adalah normal. 
Kita hanya melakukan yang terbaik untuk mengimbangi hubungan ini. Itu disebabkan 
anda benar-benar tidak dapat dianggap sebagai orang biasa. Karena anda adalah 
Dewa dan karena anda bukan orang biasa lagi... Di masa lalu, sekali seorang biksu 
yang menjalankan Xiulian meninggalkan hal-hal keduniawian, ia adalah setengah 
Dewa -- tentu saja, biksu-biksu sekarang tidak demikian, dan mereka pun tidak 
mempunyai kualitas seperti itu. Mengapa ia dikatakan menjadi setengah Dewa, sekali 
ia meninggalkan hal-hal keduniawian? Sebelumnya, sekali seseorang meninggalkan 
hal-hal keduniawian, ia telah memutuskan semua hubungan keduniawian. Apakah 
anda berpikir ia masih manusia? Tentu saja ia tidak dapat lagi disamakan dengan 
seorang manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa Qing manusia biasa ini. Setelah 
anda menjalankan Xiulian dan telah benar-benar meningkat, anda akan mendapati 
bahwa anda tidak terikat pada keterikatan manusia, dan kemudian anda memandang 
pembicaraan yang disenangi manusia benar-benar membosankan. 

Kemudian ada batasan yang membedakan antara anda dan manusia, dan celah 
ini akan terus meningkat lebih besar. Tetapi anda juga tidak harus berpikir terlalu 
banyak tentang segala aspek ini, karena sekali anda memasuki keadaan ini, anda 
akan secara perlahan-lahan dan berangsur-angsur menerima hubungan dengan hal-
hal yang seharusnya anda terima, dan anda akan secara berangsur-angsur mencapai 
Kai Gong 21  dan Kai Wu. 22  Anda telah mendapatkan kebahagiaan anda, manusia 
mempunyai kebahagiaan manusia, dan tentu saja Dewa mempunyai kebahagiaan 
Dewa. 

                                                 
21 Kai Gong -- Terbuka Gong. 
22 Kai Wu -- Terbuka kesadaran. 
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Pengikut: Anak-anak yang telah dibesarkan di Amerika Serikat tidak sebaik dengan 
orang-orang Tionghoa. Di masa depan haruskah mereka dikirim kembali ke Tiongkok? 

Shifu: Saya dapat memberi tahu anda bahwa saya telah pergi ke banyak tempat di 
luar negeri dan saya tidak menemukan masalah di mana saja, jadi ketika saya melihat 
pengikut-pengikut saya, saya sering kali memberi tahu mereka begini: Pastikan anak 
anda belajar bahasa mandarin, anda tidak dapat kehilangan sifat ras kulit kuning anda. 
Karena tidak ada tempat bagi anda di dalam surga orang kulit putih, anda masih harus 
kembali ke surga orang kulit kuning. Persoalan-persoalan yang terpenting adalah bila 
anda tidak dapat mengerti arti yang sebenarnya dari Fa ketika anda mempelajarinya. 
Sekarang buku-buku terjemahan dilengkapi untuk orang-orang dengan suatu proses 
pengertian selama masa transisi. Seperti buku kita "China Falun Gong," hanya 
diperuntukkan sebagai proses awal agar orang-orang mengerti, padahal dalam Xiulian 
yang sebenarnya seseorang mengikuti Zhuan Falun. Buku-buku yang diterjemahkan 
ke dalam bahasa asing adalah juga pada waktu anda masih dalam proses 
pemahaman. Seandainya anda ingin benar-benar menjalankan Xiulian anda perlu 
membaca teks yang asli. Hanya dari teks yang aslilah anda dapat mengetahui 
keadaan yang sebenarnya. Terjemahan -- tidak masalah seberapa baik diterjemahkan 
-- adalah dangkal dan tidak mempunyai pengertian intinya yang mendalam. Itulah 
sebabnya banyak dari kita mendapatkan bahwa setiap kali anda membaca buku 
adalah berbeda, ketika anda membaca kalimat yang sama dengan tingkat alam yang 
berbeda adalah seluruhnya berbeda. 

Pengikut: Beberapa praktisi yang lama tidak ingin bergabung dengan praktisi-praktisi 
baru dalam tukar pendapat. Apakah gejala ini benar? 

Shifu: Kita tidak mensyaratkan dengan ketat bahwa setiap orang harus datang ke 
tempat latihan untuk berlatih. Saya hanya memberi tahu anda agar melakukan latihan 
sebagai suatu kelompok dan bertukar pendapat di antara kalian sendiri pada tempat 
latihan dapat meningkatkan anda dengan cepat -- mereka membantu praktisi-praktisi 
meningkat. Bila seseorang ingin latihan di rumah, ia dapat berlatih di rumah -- itu tidak 
jadi masalah. Kita mempunyai beberapa praktisi yang telah Xiulian dengan sangat baik, 
dan benar bahwa cukup banyak dari mereka yang latihan di rumah. Tetapi ada juga 
beberapa yang tidak dapat rajin dan tidak dapat membuat kemajuan yang 
berkesinambungan, dan cukup banyak dari mereka tidak keluar dari rumahnya. Jadi 
anda tidak dapat menyama-ratakan, ataupun juga tidak dapat memaksa orang-orang 
ini. Xiulian adalah seluruhnya tergantung dari hati orang-orang. Seandainya seseorang 
di dalam hatinya tidak ingin Xiulian, apa yang anda pergunakan untuk memaksanya 
datang, benarkan? Seandainya ia tidak ingin menjadi Buddha, bahkan Buddha tidak 
dapat melakukan apa saja. Hanya apa yang seseorang inginkan atau apakah ia ingin 
diperhitungkan. Tetapi anda merasa bahwa keluar rasanya membantu kita 
menyebarkan Fa, anda berpikir ini baik dan meyakinkannya untuk menolong orang lain. 
Sebenarnya, itu tidak perlu dipersoalkan. Xiulian di rumah atau Xiulian di luar adalah 
sama. 
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Sekarang saya telah mendapat isu lain -- tentu saja, bukan isu yang baru saja 
muncul. Kita telah mendapatkan di daratan Tiongkok di mana banyak praktisi-praktisi 
lama dari periode awal tidak lagi keluar latihan, dan hampir semua yang latihan di luar 
sudah tidak mendengar saya mengajar Fa -- ada banyak dari mereka. Karena ini 
adalah bentuk penyebaran Dafa kita, bentuk ini telah ditinggalkan untuk anda, dan 
generasi yang akan datang akan melakukannya dengan cara ini juga. Itu baik sekali. 
Ini tidak mengatakan bahwa siapa yang kembali berlatih di rumah tidak baik lagi, 
banyak dari mereka telah Xiulian dengan sangat baik. Mereka mendapatkan bahwa 
mereka tidak mempunyai hal yang sama untuk dibicarakan dengan praktisi-praktisi 
yang baru saja mulai latihan dan yang tidak mempunyai pengertian yang mendalam 
tentang Fa -- keadaan ini yang terjadi. Mereka berpikir bahwa hal-hal yang suka 
dibicarakan praktisi-praktisi lain adalah keterikatan, dan mereka merasa tidak enak, 
inilah yang mungkin menyebabkan mengapa mereka tidak datang -- keadaan ini sudah 
ada. Biasanya, ketika manusia melakukan sesuatu, mereka mempunyai suatu 
keterikatan atau suatu tujuan. Seandainya seseorang telah Xiulian dengan sangat baik, 
ketika ia tidak mempunyai keterikatan manusia biasa, ia tidak dapat bertahan hidup 
dengan manusia. Ia tidak dapat bertahan dengan satu kalimat yang diucapkan 
manusia -- setiap kalimat, setiap pemikiran, dan gagasan-gagasan dalam pikiran orang 
mempunyai suatu tujuan. Ketika pikiran anda bersih dan jernih, ketika tidak ada apa-
apa, anda akan mengetahui segala sesuatu yang dipikirkan orang lain. Dan kemudian 
anda tidak akan dapat bertahan setiap satu pemikiran, setiap gerakan, atau setiap 
kalimat yang diucapkan orang lain, dan anda akan merasa itu menjengkelkan. Anda 
akan merasa bahwa anda tidak dapat menjelaskannya dengan jelas kepada mereka, 
dan anda juga ingin keluar -- ada hal-hal seperti ini, tetapi tidak semuanya seperti ini. 
Tetapi pemikiran yang terbaik saya adalah bila praktisi-praktisi baru kita keluar untuk 
berlatih. Mengapa? Sebab itu benar-benar membantu anda meningkat. Seandainya 
anda tidak keluar latihan, dan sebagai gantinya anda latihan di rumah dan berusaha 
menyadari sesuatunya melalui diri anda sendiri, tentu saja, anda akan dapat terbuka 
kesadaran, tetapi itu akan menjadi lambat -- siapa yang tidak ingin membuat kemajuan 
yang berkesinambungan? Siapa yang tidak ingin meningkat dengan cepat? 

Pengikut: Ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak tahu apakah kita harus 
melakukan itu atau tidak, bagaimana kita menggunakan Zhen-Shan-Ren sebagai 
pedoman kita? 

Shifu: Sebenarnya, itu bukanlah tentang apakah sesuatu itu harus dilakukan atau 
tidak. Anda tidak menyadari bahwa orang-orang sering mengalami kebuntuan dalam 
keadaan khusus dan kemudian tidak sanggup menilai baik atau jahat. Mengapa saya 
dapat mengerti segala hal tentang keadaan perkembangan masyarakat manusia 
sekarang? Saya dapat menjelaskan segalanya karena saya tidak berada di dalamnya. 
Ketika anda melihat pada suatu masalah, jangan menilainya sementara anda terjebak 
di dalamnya, jangan menilai persoalan bila tidak mengetahui duduk persoalannya dan 
jangan menilai di dalam persoalan yang khusus. Melompatlah ke luar darinya dan 
lihatlah dengan hati-hati, lihatlah apakah persoalan itu tertangani dengan Zhen-Shan-
Ren. Akan bagaimanakah bila seseorang yang Xiulian dengan baik, atau Dewa, atau 
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Bhodisattva yang menanganinya? Pikirkanlah dengan cara seperti ini, dan segera 
setelah pikiran lurus muncul anda akan mengetahuinya. 

Pengikut: Lingkungan yang rumit menghasilkan orang tingkat tinggi. Lingkungan yang 
ada di daratan Tiongkok tentu saja jauh lebih rumit daripada di Amerika Serikat, jadi 
Xiulian di daratan Tiongkok lebih cepat. 

Shifu: Semua lingkungan adalah rumit, lingkungan-lingkungan itu rumit dalam cara-
cara yang berbeda. Konflik kejiwaan di antara orang-orang di daratan Tiongkok adalah 
benar-benar kuat -- saling intrik satu dengan yang lain di antara mereka sangat hebat. 
Tetapi di Amerika Serikat, kerusakan yang telah dilakukan pada permukaan 
kebudayaan adalah sangat serius, dan sifat keiblisannya sangat besar. Jadi seseorang 
dapat menjalankan Xiulian di setiap tempat. 

Pengikut: Udara telah tercemar dengan berat. Apakah sangat buruk untuk Xiulian? 

Shifu: Tidak, itu bukan suatu masalah bagi kita orang Xiulian. Karena tubuh anda 
secara berangsur-angsur digantikan oleh materi energi tinggi, dan anda tidak dapat 
dicemari. 

Pengikut: Dapatkah Xiulian memengaruhi lingkungan luar, termasuk alam lingkungan, 
lingkungan sosial, atau lingkungan kehidupan dan lingkaran sosial orang Xiulian itu 
sendiri agar menuju kebaikan dan searah dengan Zhen - Shan - Ren? 

Shifu: Xiulian adalah dapat menghasilkan akibat seperti ini, hanya saja sangat tidak 
kentara dan tidak dapat diselidiki dengan mudah. Segala sesuatu yang harus 
dilakukan dengan anda berlangsung dengan perubahan yang tidak kentara -- dua 
macam perubahan. Yang satu adalah sesuatunya itu disingkirkan lebih jauh dan lebih 
jauh dari anda, yang lain adalah sesuatunya itu didekatkan lebih dekat dan lebih dekat 
kepada anda -- begitulah, mereka menjadi lebih baik dan lebih baik. Sesuatunya 
meninggalkan anda semua, sesuatu yang tidak baik cukup ditinggalkan -- inilah yang 
terjadi. Perubahan-perubahannya sangat tidak kentara. 

Pengikut: Guru, apakah pengaruh terakhir dari sila tunggal dibandingkan dengan sila 
ganda ketika melakukan meditasi? 

Shifu: Itu adalah elemen dasar dari Xiulian, suatu mekanisme yang ada di dalamnya. 
Mekanisme sila ganda kita benar-benar seperti sebuah mesin. Roda gigi dari mesin 
seharusnya dipasang dengan cara begini, tetapi seandainya anda bersikeras 
memasangnya dengan cara begitu, maka tidak akan dapat menghasilkan apa-apa. 
Tetapi tidak mutlak harus seperti itu, sepertinya beberapa orang memerlukan suatu 
proses peningkatan secara bertahap. Seandainya sekarang anda tidak dapat 
menyilangkan kaki anda, berusahalah untuk melakukannya secara bertahap. Jadi kita 
masih mempunyai cara untuk mengatasinya. Anda harus melakukan yang terbaik 
untuk mengejarnya. 



65 
 

Pengikut: Ketika saya melakukan duduk bersila lotus, seandainya saya tidak dapat 
menjadi hening, saya pun tidak dapat mencapai Ding. Ini berarti tingkat saya rendah 
dan saya tidak dapat naik ke tingkat-tingkat yang tinggi. 

Shifu: Bila mencapai Ding segera setelah anda duduk, tingkat anda sekarang ini 
sudah sangat tinggi. Ini sudah pernah dibahas di dalam buku. Seandainya anda tidak 
dapat masuk ke dalam Ding, anggap saja pikiran yang tidak dapat diam itu sebagai 
orang lain. Sebenarnya, biarlah saya beri tahu anda bahwa bukanlah anda yang ada 
dalam posisi pertama -- itu tersusun dari pemikiran-pemikiran yang diperoleh setelah 
kelahiran dan karma pikiran. Anda semula ingin duduk bermeditasi dan memasuki 
hening, tetapi mengapa pikiran itu tidak dapat hening? Pikiran itu tidak mendengarkan 
anda -- dapatkah pikiran itu adalah anda? Adalah karma yang mengaduknya ke luar, 
jadi anda harus menganggapnya sebagai orang lain. Selama anda mengurangi 
keterikatan anda, anda secara berangsur-angsur menjadi lebih dan lebih dapat 
mencapai hening, dan tingkat anda akan meningkat dengan baik. 

Pengikut: Saya selalu merasa kantuk ketika sedang latihan. Dapatkah Anda memberi 
tahu saya apakah saya harus tidur, atau apakah itu iblis yang harus saya perangi? 

Shifu: Mengantuk itu sendiri bukanlah iblis. Itu adalah suatu faktor yang mana 
manusia harus istirahat. Ini juga adalah salah satu faktor yang membentuk alam 
semesta. Tetapi sebagai seorang kultivator, seandainya anda tertidur selama latihan, 
maka iblis dapat memainkan peranannya, mencegah anda latihan. Mengantuk 
bukanlah iblis itu sendiri, tetapi dapat dipermainkan oleh peranannya. Tetapi 
sebaliknya, itu juga mempunyai akibat memperkuat tekad anda. Tidakkah anda perlu 
memperkuat tekad anda? Anda perlu untuk memperkuat tekad anda, dan menahan 
kantuk adalah memperkuat tekad anda -- itu juga adalah Xiulian. Merasa kantuk 
selama melakukan latihan itu sendiri juga adalah akibat dari karma pikiran. 

Pengikut: Saya ingin menanyakan apakah tepatnya mekanisme energi itu? 

Shifu: Mekanisme energi adalah mekanisme yang bergerak yang tersusun dari 
substansi-substansi Gong yang sangat mikroskopis -- substansi-substansi yang tidak 
dapat dilihat oleh manusia. Mekanisme ini mempunyai bentuk, tetapi manusia tidak 
dapat melihatnya. Ketika Xiulian anda mencapai keadaan tertentu di kemudian hari 
dan Mata ketiga anda terbuka dengan cukup baik, anda akan dapat melihatnya. Itu 
seperti sebuah pita, sebuah pita putih, yang beroperasi mengelilingi tubuh anda. Tetapi 
itu terhubung dengan Falun yang ada di dalam Dantian anda. Itu secara terus-menerus 
diperkuat ketika anda melakukan latihan. Makin kuat mekanismenya, makin baik ia 
menggerakkan latihan anda secara otomatis. Begitulah, ia terus beredar bahkan ketika 
anda tidak melakukan latihan -- ia membantu melatih anda secara otomatis. Semua 
lima perangkat latihan yang kita ajarkan mempunyai mekanisme yang bekerja seperti 
ini. Jadi meskipun anda melihat diri anda sendiri berdiri di sini tanpa bergerak, 
mekanisme-mekanisme yang ada pada tubuh anda bergerak bolak-balik, bergerak 
mentransformasikan seluruh tubuh anda. 

Pengikut: Apakah di Surga Falun mempunyai lagu Falun? 



66 
 

Shifu: Itu adalah melakukan promosi dan melakukan hal-hal yang bersifat manusia. 
Bagaimana dapat Fa Buddha menjadi tidak begitu serius?! Orang-orang sekarang 
telah memanusiakan Buddha. Tetapi Buddha adalah Dewa Agung yang tak 
terbandingkan. Di masa lalu ketika orang menyebut Buddha, akan timbul suatu 
perasaan hormat yang tak ada batasnya. Sekarang mereka menyebutnya dengan 
biasa saja. Gambar dari Buddha, Bodhisattva, dan Santa Maria dipahatkan patungnya 
dan diletakkan di kuburan-kuburan -- itu sama saja dengan menghina Buddha, 
Bodhisattva, dan Santa Maria. Mereka dikelilingi dengan batu nisan-batu nisan orang-
orang yang mati. Manusia tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka 
berpikir itu adalah cukup baik, dan mereka ingin Buddha, Bodhisattva, dan Santa Maria 
menjaga orang-orang yang mati -- itu sama saja dengan mereka memerintah Dewa. 
Bukankah begitu maksudnya? Sebenarnya, ini semua lahir dari pemikiran-pemikiran 
manusia yang penuh dengan dosa. Banyak latihan Qigong yang melakukan suatu 
tarian dan menyanyikan lagu-lagu. Apakah melakukan hal-hal seperti itu ada 
hubungannya dengan Xiulian? Selain daripada itu, mereka memperkuat keterikatan 
Qing manusia. Ini adalah memandang Buddha, Tao dan Dewa dengan pemikiran 
manusia dan cara-cara berpikir manusia. Kenyataannya, cara berpikir manusia tidak 
dapat dipergunakan untuk memikirkan mereka secara keseluruhan. Ketika anda 
Xiulian dengan sangat baik, dan hanya ketika anda tidak lagi mempunyai pemikiran-
pemikiran manusia seperti itu, maka anda dapat mencapai kesempurnaan. 

Pengikut: Kami tinggal dalam suatu keadaan "dengan pamrih." Kami harus melepas 
keinginan itu dalam kehidupan normal kami. Kadang-kadang saya jadi bingung dan 
membuat saya sangat gelisah. 

Shifu: Anda mengatakan itu ketika anda Xiulian, anda merasa bahwa anda telah 
berkembang sampai suatu pemahaman tingkat tertentu dari Fa dan anda harus 
meningkat dan lepas dari pemikiran tertentu, tetapi anda mendapatkan bahwa 
pemikiran tertentu masih ada dan itu menempatkan anda dalam dilema. "Mengapa 
saya masih mempunyai pemikiran seperti ini?" Dan anda mendapatkan diri anda 
sendiri dalam suatu konflik. Bukankah itu benar? Biarlah saya beri tahu anda -- saya 
sudah menjelaskan hal ini dahulu -- seandainya kita sudah melepas semua pemikiran 
manusia yang memungkinkan anda bertahan dalam kehidupan manusia biasa. Segala 
sesuatu yang dilakukan oleh manusia terdorong oleh keterikatan-keterikatan, jadi anda 
tidak akan dapat menahan satu pemikiran manusia. Anda tidak mempunyai gagasan 
yang disukai manusia ketika anda tidak mempunyai pemikiran-pemikiran itu. Jadi 
tujuannya adalah agar anda menjalankan Xiulian di tengah manusia biasa, hanya 
dengan kesempurnaanlah permukaan terluar anda akan tertransformasikan dan 
semua keterikatan-keterikatan anda akan terlepas. 

Pengikut: Surga mana yang akan dituju oleh orang kulit putih pada saat mencapai 
kesempurnaan? 

Shifu: Pertanyaan ini telah dibahas. Beberapa dari kita mungkin telah melihat citra 
Buddha [dalam Zhuan Falun], beberapa mungkin telah membaca Zhuan Falun versi 
bahasa Inggris, Dewa yang berpakaian seperti Santa Maria atau Yesus -- Dewa 
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dengan citra orang kulit putih -- ditulis demikian dalam setiap katanya. Meskipun anda 
Xiulian dengan Dafa kita... saya telah mengatakan bahwa kita adalah aliran Buddha, 
tetapi saya mengajarkan sifat asli dari seluruh alam semesta, prinsip-prinsip dari alam 
semesta -- Fa dari alam semesta. Jadi tentu saja Dewa-dewa juga termasuk di 
dalamnya. Kemudian bila orang kulit putih telah mencapai kesempurnaan, Gong yang 
telah dikultivasikan tubuhnya juga akan mendapat citra orang kulit putih, dan setelah 
mencapai kesempurnaan ia akan pergi ke surga orang kulit putih, Yinghai23 semuanya 
mempunyai sayap. Tentu saja, hal yang sama terjadi pada aliran Tao. 

Pengikut: Bagaimana seseorang dapat membayar karma dari suatu pembunuhan? 

Shifu: Kita mempunyai beberapa pengikut yang telah menjumpai beberapa kejadian 
yang membahayakan selama menjalankan Xiulian-nya -- kecelakaan mobil, jatuh dari 
tempat tinggi, dan banyak kejadian lainnya. Sesudah itu, pengikut-pengikut kita 
merasa berbahagia -- itu pastilah kebahagiaan yang tak ternilai. Tentu saja, seperti 
yang telah saya jelaskan dalam Fa, ini sama dengan membayar sejumlah karma yang 
sangat besar yang dihasilkan di masa lalu, dan bahkan dapat disamakan dengan 
membayar kembali suatu kehidupan. Seandainya kehidupan itu benar-benar telah 
terbayar, nama anda telah dicoret dari neraka karena anda sudah membayar 
kehidupan itu. 

Sebenarnya, jangan berpikir bahwa tidak terjadi apa-apa pada anda setelah suatu 
kehidupan dipukul sampai benar-benar mati, anda telah membuat karma. Apalagi, 
tubuh mempunyai pikiran, hati, dan anggota-anggota badan yang kesemuanya itu 
membuat karma buruk anda; meninggal dalam kecelakaan, dan itu seluruhnya 
tersusun dari karma. Kita telah mengerjakan suatu hal yang sangat baik bagi anda, 
dan telah membuang sejumlah karma yang sangat besar dan membayar suatu 
kehidupan dengan itu -- tidak seorang pun melakukan ini. Kita melakukan ini hanya 
karena anda mampu menjalankan Xiulian. Ketika anda menyadarinya anda tidak akan 
tahu bagaimana harus berterima-kasih kepada saya. 

Pengikut: Bagaimana kita mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Kita memberikan Fa kita ini dengan tujuan untuk mentransformasikan Benti24 
manusia menjadi sebuah tubuh Buddha. Ini adalah jalan yang kita tempuh, kita tidak 
menempuh jalur Nirwana, maupun tidak menggunakan Transformasi-Cahaya, atau 
metode "Pelepasan-Jenasah" seperti dalam aliran Tao, di mana sebatang bambu 
diubah menjadi sebuah tubuh manusia dan dimasukkan dalam peti jenasah. Kita 
dengan terbuka dan mulia membiarkan orang-orang melihat anda mencapai 
kesempurnaan, sebab tubuh anda telah siap ditransformasikan. 

Pengikut: Guru telah mengatakan bahwa seseorang harus melakukan pekerjaannya 
sebagai manusia sehari-hari dengan baik sementara menjalankan Xiulian di tengah 
masyarakat... Saya ingin mendapatkan suatu pekerjaan yang dapat saya lakukan 

                                                 
23 Yinghai -- Bayi hasil kultivasi. 
24 Benti -- Tubuh fisik seseorang. 
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dengan baik tanpa menghabiskan banyak waktu, sehingga saya dapat meluangkan 
waktu untuk Xiulian. 

Shifu: Kita semua mempunyai pemikiran seperti ini. Kalian semua ingin mendapatkan 
suatu pekerjaan yang mudah sehingga anda dapat mempunyai banyak waktu untuk 
Xiulian dan bersamaan dengan itu dapat melakukan suatu pekerjaan yang baik. Suatu 
pemikiran, bagaimanapun juga hanyalah suatu pemikiran. Motivasi anda mungkin demi 
menjalankan Xiulian. Tetapi seringkali segala sesuatunya tidak seperti apa yang kita 
harapkan, karena kondisi setiap orang berbeda. Selama anda tidak mempunyai suatu 
keterikatan yang kuat -- bersikeras melakukannya dengan pasti -- Fashen saya akan 
mengaturnya bagi anda dengan sangat baik. Anda dapat mempunyai suatu pekerjaan 
yang normal dan juga secara bersamaan dapat menjalankan Xiulian. 

Pengikut: Beberapa orang merasakan bahwa membaca Zhuan Falun dalam huruf 
kanji yang tradisional berbeda dengan membacanya dalam huruf kanji yang sudah 
disederhanakan, rasanya berbeda. 

Shifu: Itu kelihatannya tidak menjadi masalah. Haruslah sama. Hanya satu hal: Sejak 
"Revolusi Kebudayaan" di daratan Tiongkok, pemikiran orang-orang mengalami 
perubahan yang sangat besar. Orang Taiwan dan Orang Tionghoa di seberang lautan 
di Asia Tenggara atau di daerah-daerah yang lain mempunyai cara berpikir yang 
sedikit berbeda sejak kejadian itu terjadi. Apakah dikarenakan anda cenderung 
membaca Zhuan Falun dalam huruf kanji tradisional dengan pemikiran-pemikiran anda 
yang sebelumnya -- segera sesudah anda membaca huruf kanji yang sudah 
disederhanakan, anda merasa bahwa anda memperoleh kesimpang-siuran dalam hal-
hal yang berasal dari Tiongkok yang tidak menyenangkan anda? Itu sebenarnya 
adalah suatu rintangan mental anda. 

Pengikut: Kadang-kadang ketika saya membaca Zhuan Falun saya tidak ingin 
meletakkan buku, dan saya pun tidak ingin melakukan latihan gerakan. 

Shifu: Seandainya ketika anda membaca Zhuan Falun, anda tidak ingin 
meletakkannya, dan terus membaca -- itu baik. Melakukan latihan belakangan tidak 
apa-apa. Lebih banyak membaca buku adalah baik -- belajar Fa adalah yang paling 
penting. 


