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Ceramah Fa pada Upacara Peresmian Himpunan Dafa Singapura 
(Li Hongzhi, 28 Juli 1996) 

 

 
 

Baiklah, saya berdiri di sini saja, agar anda sekalian dapat melihat jelas. Terima kasih kepada 

berbagai pihak di Singapura yang telah memberi dukungan dalam berbagai aspek bagi Himpunan 

Falun Dafa, saya juga mewakili anda sekalian mengucapkan terima kasih atas dukungan yang 

diberikan Singapura, serta berbagai pihak yang berpartisipasi sehingga Himpunan Falun Dafa ini dapat 

terbentuk, mohon anda sekalian beri tepuk tangan. (Tepuk tangan) Terbentuknya Himpunan Dafa dapat 

membuat lebih banyak orang memperoleh Fa, memungkinkan lebih banyak orang yang punya takdir 

pertemuan mempelajari Fa ini, di bawah jaminan hukum negara, telah memberikan sebuah fasilitas 

bagi anda sekalian kelak untuk berlatih Gong, serta melakukan hal baik ini untuk khalayak umum 

dengan lebih baik. 

Saya belum melakukan terlalu banyak persiapan, selanjutnya, saya menggunakan kesempatan 

konferensi kali ini, apa yang terpikir, itulah yang dibicarakan. Pertama saya memperkenalkan sejenak 

Falun Gong, sejarahnya sudah amat panjang. Orang dari kalangan Xiulian semua tahu, masyarakat 

manusia tidak hanya satu kali muncul peradaban, masyarakat manusia pernah banyak kali muncul 

peradaban, dalam proses sejarah yang sangat panjang, ketika moralitas manusia perlahan-lahan menuju 

kebobrokan, maka manusia juga menuju kemerosotan. Acap kali adalah demikian. Lagi pula 

berkembang hingga terakhir, ketika metamorfosis pada materi dan kebobrokan mental telah mencapai 

puncaknya, maka akan mengakibatkan dekadensi berat pada konsep moral manusia. Dalam kondisi 

yang demikian, manusia akan menuju kemerosotan, umat manusia sudah banyak sekali mengalami 

keadaan seperti ini, oleh sebab itu peradaban manusia juga bukan hanya satu kali, telah banyak kali 

muncul peradaban. Zaman batu yang disebut-sebut manusia juga tidak hanya satu kali, manusia telah 

banyak kali mengalami zaman batu. Karena di saat muncul peristiwa runyam semacam ini pada 

manusia, segala alat kerja dan pengetahuan manusia semuanya juga akan dimusnahkan. 

Anda sekalian tahu pada masa awal peradaban manusia kali ini, yaitu empat atau lima ribu 

tahun yang lalu, di bumi kita ini pernah terjadi sebuah banjir besar, segenap peradaban orang kulit 

putih di benua Eropa telah dihancurkan secara total. Tentu saja bekas yang tertinggal sedikit sekali, 

yaitu dari sejumlah peninggalan kuno benda budaya masih dapat terlihat sebagian benda prasejarah di 

masa lampau, misalnya dari sejumlah hasil galian benda budaya peninggalan kebudayaan Yunani kuno 

masih dapat ditemukan beberapa petunjuk tentang keberadaan peradaban prasejarah. Di Timur, benda 

yang tertinggal setelah banjir besar relatif lebih banyak sedikit. Anda sekalian tahu tentang kisah Da 

Yu mengatasi banjir, ketika itu banjirnya sangat besar, setelah banjir surut, Da Yu memimpin orang-

orang membuang air dari dalam tanah yang terendam air, dalam sejarah terdapat catatan yang 

demikian. Peradaban kuno manusia pada waktu itu, peradaban dari masa periode sebelumnya telah 

dihancurkan oleh banjir besar, tetapi nenek moyang orang Tionghoa ada banyak yang masih hidup 

pasca banjir besar, peradaban yang tertinggal juga lebih banyak, sedangkan orang Barat yang masih 

hidup lebih sedikit, maka kebudayaan Barat yang sekarang ini adalah kebudayaan yang baru 



2 

 

seutuhnya, kebudayaan baru seutuhnya yang tanpa sejarah kuno apa pun, dengan demikian juga 

membuat peradaban Tiongkok kuno memiliki sejarah yang asal-usulnya amat panjang, lagi pula jalur 

yang ditempuh juga tidak sama dengan ilmu pengetahuan sekarang ini. 

Maka di antara peradaban kuno ini, niscaya ada banyak benda yang masih tidak dapat 

dimengerti oleh orang zaman sekarang, dan juga sudah terputus dengan kebudayaan masa kini, maka 

ada banyak orang, termasuk orang Barat juga tahu, bahwa di tempat Tiongkok ini terdapat banyak 

sekali benda yang misterius, benda yang tidak dapat dimengerti oleh orang zaman sekarang, orang 

Tionghoa sendiri juga tahu hal ini. Di tempat Tiongkok ini, ada banyak kebudayaan kuno yang masih 

tidak dapat dikenali oleh orang zaman sekarang. Ada sebagian orang telah mendengarnya, telah 

melihatnya, namun mereka juga tidak dapat menjelaskan, juga tidak ada orang yang mengangkat hal-

hal kuno tersebut untuk diungkapkan kepada khalayak. Karena nenek moyang orang Tionghoa yang 

tersisa ketika itu lebih banyak, maka telah meninggalkan sebagian kebudayaan kuno masa lampau. 

Dahulu kala pada masa lampau, wilayah pusat dari bangsa Tionghoa bukan di daerah aliran 

sungai Kuning1 sekarang, melainkan terletak di sekitar Xinjiang. Ketika itu pada masa-masa bangsa 

tersebut paling makmur juga di sekitar sini. Karena gunung Kunlun dekat sekitar sini, letak geografis 

sekelilingnya lebih tinggi, saat itu banjir besar tingginya mencapai 2.000 meter lebih, telah 

menenggelamkan seluruh bumi, saat air bah menerjang ada banyak orang lari ke atas gunung Kunlun, 

sehingga masih hidup, telah meninggalkan sejumlah kebudayaan dari masa lampau. Misalnya yang 

oleh sebagian orang di Tiongkok sekarang masih tidak dapat dimengerti berupa Hetu, Luoshu, Taichi, 

Bagua primordial2 dan lain-lain, serta sejumlah Qigong kuno yang sekarang dikenal oleh khalayak. 

Dikatakan terus terang, Qigong ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia sekarang, ia 

adalah suatu kebudayaan prasejarah, di daerah Tiongkok ini lebih banyak. Karena dahulu Qigong itu 

tidak disebut Qigong, lalu ia disebut apa? Disebut Xiulian. Tentu saja, Xiulian terbagi dalam tingkatan, 

pada tingkat masyarakat manusia biasa ini, hanya dapat memberi tahu manusia bagaimana menghalau 

penyakit dan menyehatkan tubuh, bagaimana membuat tubuh manusia ini menjadi sehat, maka 

sejumlah master Qigong menggunakan benda tersebut untuk melakukan sedikit kebaikan bagi 

manusia, dengan kata lain bahwa yang diajarkan di tengah masyarakat, termasuk master Qigong yang 

pergi ke berbagai negara, hanya mengajarkan hal-hal pada tingkat menghalau penyakit dan 

menyehatkan tubuh. Di sini bukan mengatakan Qigong orang lain tidak baik, saya hanya memberi tahu 

anda sekalian bahwa mereka tidak mengajarkan hal yang tinggi, hanya mengajarkan hal-hal untuk 

menghalau penyakit dan menyehatkan tubuh, di samping itu disertai beberapa pertunjukan kemampuan 

Gong. Karena di saat menghalau penyakit, ada sebagian penyakit perlu disingkirkan dengan sejumlah 

kemampuan Gong, maka akan ada sejumlah manifestasi kemampuan supernormal. 

“Kemampuan supernormal” ini hanyalah sebuah istilah yang dipermodern, pada hakikatnya 

adalah kemampuan dasar dari kehidupan. Seiring dengan peningkatan kuantitas di bidang materi 

dewasa ini, serta perkembangan ilmu pengetahuan, manusia juga makin lama makin mengenal benda 

yang realistis, sehingga kemampuan dasar bawaan manusia, benda yang paling kuno itu makin lama 

                                                 
1  Sungai Kuning – Dalam bahasa mandarin disebut “Huanghe”. 
 
2  Primordial - Tingkatan yang paling awal; paling dasar. 
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makin banyak yang dilepas. Jika terus berlanjut secara demikian, kelak mungkin pada bidang teknologi 

makin lama makin maju, namun manusia makin lama makin mengalami degenerasi. Sekarang ada 

kereta api, mobil, kapal terbang, semua orang sudah tidak perlu terlalu banyak berjalan kaki. Di 

kemudian hari, seiring makin berkembangnya di bidang materi, manusia mungkin akan mengalami 

degenerasi yang amat hebat. Jika dinalar menurut apa yang disebut teori evolusi, kelak permukaan 

tubuh manusia juga akan mengalami degenerasi, akhirnya empat anggota tubuh berubah dan 

berdegenerasi, yang tersisa hanyalah sebuah batok kepala. Tentu saja saya hanya mengambil satu 

perumpamaan, yaitu benda dari kemampuan dasar manusia, benda bawaan manusia telah dilepas 

makin lama makin banyak. 

Di tempat Tiongkok ini, masyarakat kunonya bukan berkembang secara demikian. Lalu 

mungkin ada yang berpikir: bila berkembang mengikuti kondisi masyarakat Tiongkok kuno, mana ada 

kemajuan teknologi? Tentu saja anda berpijak pada teori iptek3 modern untuk mengenali ilmu 

pengetahuan yang berlainan, selamanya juga tidak akan dapat dikenali. Anda harus melompat ke luar 

dari kungkungan ilmu pengetahuan sekarang, untuk mengenali jalur ilmu pengetahuan yang lain. 

Dalam kebudayaan yang semacam itu manusia sama saja akan merasa bahwa keadaan masyarakat yang 

demikian memang sudah seharusnya muncul. Ada orang mengatakan: “Jika berkembang mengikuti 

kondisi masyarakat orang Timur kuno, mungkinkah ada mobil dan kapal terbang? Saya kemarin dari 

Hongkong terbang ke Singapura, dalam waktu tiga jam lebih sudah sampai, sangat cepat kiranya. 

Manusia sudah berkembang sangat maju, sekiranya mengikuti jalur kondisi masyarakat Tiongkok 

kuno, dapatkah seperti ini? 

Sesungguhnya anda sekalian tahu, metode ilmu pengetahuan yang berbeda akan 

menghantarkan jalur perkembangan ilmu pengetahuan yang berbeda. Umpamanya, jika berkembang 

mengikuti jalur kondisi masyarakat Tiongkok kuno, anda sekalian kiranya tahu bahwa berlatih Qigong 

dapat membangkitkan kemampuan terpendam dari tubuh manusia, dengan kata lain, Xiulian Qigong 

dapat membuat benda yang tanpa bentuk menjadi berbentuk, benda yang tak tampak akhirnya dapat 

dibuatnya jadi tampak, namun tidak melalui instrumen apa pun, tidak melalui cara-cara iptek masa kini 

apa pun. Berlatih Qigong setelah meditasi memasuki keheningan, pada awalnya tidak ada perasaan 

yang terlalu mencolok. Ketika anda dapat hening sepenuhnya, anda akan menemukan meski bentuk 

luar tubuh tidak bergerak, namun internal tubuh sedang bergerak, orang akan merasakan secara internal 

sedang bergerak, dan juga gerakan semacam ini dari tidak begitu nyata hingga sangat nyata, lagi pula 

akhirnya menjadi begitu nyata sehingga kesadaran anda dapat mengendalikannya, dengan demikian 

dari yang tanpa bentuk menjadi yang berbentuk. Akhirnya ketika kesadaran dan perasaan tersebut 

berangsur-angsur mengikuti praktisi Gong terus-menerus meningkat, maka dapat terbentuk menjadi 

benda yang berwujud. Di dalam alam semesta masih eksis banyak sekali materi berenergi yang tidak 

dikenal oleh iptek masa kini, jadi ketika energi-energi tersebut tiada hentinya memperkuat praktisi 

Gong, materi tak berbentuk yang tak terlihat itu akan perlahan-lahan berubah menjadi berwujud, 

dengan demikian manusia sudah dapat melihatnya, bahkan dapat menggunakannya. Berkembang lebih 

lanjut mengikuti sebuah jalur perkembangan seperti ini, pasti akan muncul peningkatan kualitas 

                                                 
3  Iptek - Ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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manusia. Dahulu seorang siswa disebut cendekiawan, sebelum mengikuti pelajaran harus duduk 

bersila, mengatur napas, menenangkan hati, kemudian membaca buku. Dahulu adalah demikian, dalam 

berbagai bidang usaha dan profesi di Tiongkok kuno, hampir semuanya mengutamakan pengaturan 

napas dan ketenangan hati. Di bawah keadaan semacam ini, akan dapat melakukan banyak hal yang 

biasanya tidak mampu dilakukan, ini sudah sangat mendekati Xiulian dalam Qigong. Di dalam konsep 

pikiran orang Tiongkok kuno senantiasa menjelujur kebudayaan semacam ini. 

Tentu saja saya tadi berbicara mengenai ada orang yang berpikir, jika berkembang secara 

demikian apakah mungkin ada kapal terbang, apakah mungkin ada kereta api? Arah perkembangan 

ilmu pengetahuan yang berbeda dapat menghantarkan kondisi ilmu pengetahuan yang berbeda. Coba 

anda sekalian pikirkan, seandainya manusia dapat terbang, dapat mengambang, apakah masih perlu 

menggunakan kapal terbang dan kereta api? Di Tiongkok, di India, di Amerika Serikat juga ada orang 

semacam ini, di antara orang yang Xiulian Falun Gong juga ada dalam jumlah banyak. Mengapa bisa 

demikian? Ketika meridian seseorang di sekujur tubuh sudah sepenuhnya ditembus, tidak ada satu 

tempat pun yang tersumbat, maka orang ini sudah dapat membubung ke angkasa. Tentu saja riset ilmu 

pengetahuan sekarang tidak mengetahui apa sebabnya. Sesungguhnya sama sekali tidak ada orang 

yang berani menelitinya, karena akan ditertawakan oleh mereka yang disebut sebagai ilmuwan, yang 

tidak percaya pada hal ini, sehingga ketenarannya akan jatuh. Anda sekalian tahu pada satu waktu yang 

lalu ada seorang Amerika datang ke Singapura mengadakan pertunjukan, banyak orang mungkin telah 

melihat ia juga dapat terbang. Semua ini adalah fenomena yang eksis secara nyata, manusia memang 

dapat membubung ke atas. Jadi coba anda sekalian pikirkan, dahulu orang Tiongkok mengatakan 

datang tanpa jejak pergi tanpa bayangan. Ada banyak master Qigong dari satu tempat ke tempat lain, 

terpaut jarak ribuan kilometer juga hanya dalam beberapa detik sudah sampai. Mengapa ia dapat 

demikian? Tentu saja ada banyak hal yang belum diketahui perlu diuraikan secara mendetail, saya hari 

ini tidak membicarakannya secara rinci. Saya hanya bicara secara garis besar bahwa perkembangan 

ilmu pengetahuan yang berbeda akan menghantarkan keadaan yang berbeda. Dengan adanya kapal 

terbang, anda dalam tiga jam dari Hongkong terbang sampai ke Singapura; sedangkan dia sekali duduk 

di sana langsung telah mengambang, mungkin dalam sepuluh menit sudah terbang sampai di tempat, 

dia tidak perlu membuat sebuah mesin yang begitu berat dan besar. Pembicaraan mengenai hal-hal 

tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai dongeng, ada banyak hal yang sekarang tidak dapat dijelaskan 

oleh manusia, berangsur-angsur juga sudah dibuktikan kebenarannya oleh ilmu pengetahuan. Yaitu 

dapat mencapai keadaan seperti ini, anda tidak dapat berpijak pada ilmu pengetahuan yang ada 

sekarang untuk mengenali jalur ilmu pengetahuan yang lain. 

Tentu saja Qigong bila disebutkan dengan istilah sekarang juga adalah sejenis ilmu 

pengetahuan, lagi pula adalah ilmu pengetahuan yang lebih kuno dan lebih tingkat tinggi. Ada banyak 

ilmuwan memang berani tampil ke depan membuktikan ilmu pengetahuan tubuh manusia, dan ilmu 

pengetahuan kuno, karena mereka semua telah melihat keberadaan sesungguhnya dari fenomena 

Qigong semacam ini. 

Tentu saja ada juga orang yang menentang keberadaan Qigong. Para praktisi Falun Gong yang 

hadir di sini, saya boleh beri tahu kalian, ketika anda beri tahu orang lain untuk belajar Falun Gong, 

mungkin ada yang tidak percaya bahkan menentang, ini juga adalah sangat wajar. Mengapa? Karena 

masyarakat manusia memang eksis dengan adanya konflik. Jika setiap orang percaya Qigong, setiap 
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orang percaya Fa Buddha, setiap orang dapat Xiulian, maka masyarakat manusia sudah tidak eksis 

lagi, semuanya adalah manusia langit, semuanya adalah Dewa. Justru karena ada yang menentang, ada 

yang mendukung, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, dengan demikian terbentuklah sebuah 

masyarakat yang saling menghidupi dan saling membatasi, yang bersifat konflik semacam ini. Biarpun 

dalam berbagai bidang usaha dan profesi, termasuk segala urusan dalam masyarakat manusia biasa, 

semuanya terdapat faktor dari dua aspek positif dan negatif semacam ini yang eksis secara bersamaan. 

Anda ingin melakukan suatu hal yang baik, maka dijamin akan ada hal yang buruk menanti anda, anda 

harus menerobos kesulitan ini baru dapat menyelesaikan hal yang baik itu; tentu saja manusia ingin 

melakukan suatu hal buruk juga tidak mudah, ada hukum negara, ada pula orang baik yang sedang 

menanti, maka ia adalah eksis secara demikian, semua ini adalah wajar. Karena dalam alam semesta 

ini, eksis dua jenis materi kontradiktif yang berbeda sifat, setelah berkembang lebih lanjut maka 

terbentuklah teori Taichi, satu Yin dan satu Yang. Bermanifestasi lebih lanjut, maka muncullah prinsip 

saling menghidupi dan saling membatasi. Prinsip saling menghidupi dan saling membatasi ini, 

perwujudannya di tengah masyarakat manusia biasa paling menonjol, maka ilmu pengetahuan kuno 

yang tadi saya bicarakan, mungkin ada orang tidak percaya, ada juga yang percaya. Termasuk Xiulian 

Fa Buddha yang sekarang saya ajarkan, ada yang mendukung, ada pula yang menentang, semua ini 

juga adalah wajar. Anda sekalian selanjutnya juga akan mengalami hal semacam ini, saya pikir juga 

tidak perlu merasa heran. 

Saya tadi sebelum mengutarakan sejarah Falun Gong telah mengulur maju selangkah dengan 

sekian banyak pembicaraan, Qigong yang dikenal oleh manusia sekarang, ia adalah suatu ilmu 

pengetahuan kuno. Termasuk Falun Gong, juga adalah kebudayaan prasejarah. Bukan saya Li Hongzhi 

hari ini, dalam benak muncul semangat yang menggebu-gebu, lalu menyusun seperangkat benda untuk 

diajarkan kepada anda sekalian, jika demikian adalah mencelakakan manusia. Sekarang memang ada 

banyak master Qigong palsu menipu orang, mencelakakan orang lain dan juga diri sendiri. Karena 

pada keadaan umum saat Gong dipancarkan, ia tidak melalui ruang dimensi ini, mata fisik manusia 

tidak mampu melihat, maka ada banyak master Qigong palsu menipu orang, memalsukan mutiara 

dengan mata ikan, entah mana yang asli dan mana yang palsu. Banyak orang memang sudah tidak 

percaya pada Qigong, dengan demikian mereka makin menentang Qigong. Khususnya manusia zaman 

sekarang moralitasnya sudah tidak benar, hal apa pun juga ada yang asli ada yang palsu, barang 

dagangan pun ada yang palsu, apalagi Qigong? Tentu saja Qigong ini tidak boleh dengan sembarangan 

disusun menjadi seperangkat benda untuk menipu orang, dengan demikian bisa mencelakakan orang, 

juga bisa mencelakakan diri sendiri, karena “si penipu orang” juga tidak tahu apa yang dapat dihasilkan 

dari latihan tersebut. Tentu saja jika tidak ada sesuatu yang dihasilkan melalui latihan maka tidak apa-

apa, sekiranya benar-benar dapat menghasilkan sesuatu melalui latihan, boleh jadi akan menempatkan 

seseorang dalam posisi yang berbahaya, ini adalah bahaya yang ditimbulkan oleh Qigong palsu kepada 

manusia. 

Jadi bagaimana munculnya Falun Gong ini? Kapan ia muncul? Bila ditelusuri sejarahnya 

sungguh terlampau panjang, manusia biasa mendengarnya akan merasa misterius, hal-hal tersebut 

tidak saya bicarakan sekarang, perlahan-lahan kalian akan tahu. Tetapi saya beri tahu anda sekalian, 

pada masa prasejarah manusia, Falun Gong pernah berfungsi sebagai Fa Buddha yang utama dalam 

menyelamatkan manusia di atas dunia, sama seperti 2.500 tahun lalu saat Sakyamuni menyelamatkan 
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manusia, ia pernah menyelamatkan makhluk hidup secara universal di atas dunia. Sudah satu periode 

sejarah yang amat panjang tidak diperlihatkan kepada manusia. Sejarah sudah berlalu terlampau 

panjang, khususnya manusia sekarang lebih-lebih tidak tahu. Sejarah Falun Gong sudah amat panjang, 

sudah sangat jauh lampau. 

Mengapa hari ini Ia dapat diajarkan? Tentu saja saya hanya dapat membicarakannya dari 

keadaan yang paling dangkal dan paling permukaan. Saya telah melihat satu keadaan, keadaan apa? 

Yaitu seiring masyarakat manusia melimpah di bidang materi, serta ilmu pengetahuan yang maju pesat, 

moralitas manusia malah sedang merosot tajam. Karena manusia sekarang semua percaya pada ilmu 

pengetahuan, menganggap ilmu pengetahuan modern adalah kebenaran. Namun manusia tidak terpikir 

pada satu masalah, yaitu ilmu pengetahuan sekarang tidak sempurna, masih ada banyak hal yang tidak 

dikenal oleh ilmu pengetahuan, dan juga ada banyak hal yang ditolak oleh ilmu pengetahuan. Masih 

ada banyak orang yang keras kepala menggunakan ilmu pengetahuan yang tidak sempurna ini untuk 

membantah fenomena yang dipercayai orang namun tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, 

sedangkan fenomena tak dikenal yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan ini, ia sungguh-

sungguh telah terefleksi ke ruang masyarakat manusia yang realistis ini. Ilmu pengetahuan modern 

tidak berani mengakuinya. Oleh karena ilmu pengetahuan tidak mengakuinya, maka banyak orang 

yang percaya ilmu pengetahuan juga menentangnya dengan menganut konsep yang serupa. Namun 

ilmu pengetahuan ini benar-benar tidak sempurna. Misalnya, selama beribu-ribu tahun manusia 

membicarakan De, sekarang banyak orang merasa De ini adalah semacam kesadaran bajik dalam 

pikiran dan benak manusia, merupakan suatu tuntutan di bidang spiritual bagi manusia, tidak 

memikirkannya lebih banyak. Namun saya beri tahu anda sekalian, benda apa pun dalam alam semesta 

adalah terbentuk oleh materi, dengan demikian baru ada unsurnya yang eksis. De ini adalah benar-

benar eksis secara materi, benar-benar adalah manifestasi dari eksistensi materi. Dahulu orang Timur, 

terutama di Tiongkok, orang berusia lanjut mengatakan perihal mengumpulkan De. Orang-orang muda 

tidak mengerti, mengapa harus mengumpulkan De? De macam apa yang dikumpulkan? Benda yang 

tanpa bentuk ini bagaimana dikumpulkan? Sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, ia punya 

bentuk, hanya saja mata manusia tidak dapat melihatnya, ia berada pada ruang dimensi lain. Namun ia 

setiap saat berada di sana. Setelah anda melakukan hal baik, anda akan ada De yang terkumpul; setelah 

anda mengalami penderitaan, anda juga akan ada De yang terkumpul, dengan demikian ia akan 

mengikuti manusia selama berkali-kali kehidupan, ia menentukan balasan berkah anda di masa 

mendatang. Ada orang menduduki jabatan yang sangat tinggi karena hal ini, ada orang menjadi sangat 

kaya karena hal ini, ada orang berhasil menjalani bisnis yang sangat besar karena hal ini, itu 

dikarenakan anda di masa lampau atau dalam kehidupan lampau telah mengumpulkan De, maka pada 

kehidupan sekarang memperoleh balasan berkahnya. Lalu mengapa ada banyak orang justru hidupnya 

tidak begitu berkecukupan dibandingkan orang lain? Itu dikarenakan De dia tidak sebanyak orang lain, 

belum terkumpul De yang demikian banyak. Inilah sebabnya, maka De ini adalah benda yang sangat 

krusial. Tadi telah saya bicarakan mengenai ketidaksempurnaan ilmu pengetahuan, sekarang ilmu 

pengetahuan tidak dapat menerobos ruang materi yang ada pada manusia, tidak dapat mengenali ruang 

dimensi lain. Tetapi sekarang juga ada banyak ilmuwan yang istimewa, yang menakjubkan sudah dapat 

mengenali keberadaan ruang waktu yang lain. Walaupun tidak dapat diterobos, namun secara teoritis 

sudah ada penjelasan yang dangkal, telah mengangkat masalah ini, mereka berpendapat ada eksistensi 
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ruang waktu yang lain. Jadi pada ruang waktu itu apakah ada kehidupan? Bagaimana rupa kehidupan 

tersebut, bagaimana bentuk eksistensinya? Waktu dalam ruang itu dengan waktu pada ruang kita ini 

terdapat perbedaan apa? Konsep ruang, wujud kehidupan dan bentuk materi dari dia itu bagaimana? 

Semua ini merupakan hal yang belum diketahui oleh ilmu pengetahuan manusia sekarang. Ilmu 

pengetahuan sekarang tidak mengakui keberadaan ruang dimensi lain, tidak mengakui keberadaan De. 

Jadi coba anda pikirkan, manusia terlalu percaya pada ilmu pengetahuan, yang tidak diakui olehnya 

manusia juga tidak percaya, bukankah dengan demikian ia telah menjadi faktor yang menyebabkan 

moralitas umat manusia merosot tajam? Karena begitu manusia menyinggung perihal De, bahwa anda 

harus mengumpulkan De, mengutamakan De, lalu ada banyak orang dengan mentalitas modern akan 

berkata: “Anda membicarakan takhayul, semua ini adalah takhayul, kami percaya ilmu pengetahuan, 

tidak percaya pada hal-hal takhayul ini.” Coba anda sekalian lihat, ini sudah menggunakan pentungan 

ilmu pengetahuan sedang memukul benda yang paling hakiki dari manusia, maka dapatkah anda 

katakan ilmu pengetahuan ini adalah sempurna? Tadi sudah disinggung, kehidupan materi manusia 

sudah sangat berkecukupan, mengapa konsep moralnya sedang merosot? Justru karena ilmu 

pengetahuan sekarang tidak dapat membuktikan keberadaan ruang dimensi lain dan kehidupan tingkat 

tinggi, tidak dapat membuktikan adanya reinkarnasi dan balasan karma pada manusia, tidak dapat 

membuktikan keberadaan De, maka orang-orang berani berbuat kejahatan. Manusia zaman sekarang 

banyak yang beranggapan: “Semua ini adalah takhayul, tidak ilmiah.” Tidak percaya keberadaan 

Dewa, maka manusia berani berbuat kejahatan. Tidak percaya ada balasan karma, menganggap semua 

ini sebagai takhayul. Ini adalah masalah terbesar yang didatangkan oleh kekurangan ilmu pengetahuan 

sekarang ini. 

Karena apa yang terpikir oleh saya, itulah yang dibicarakan, tadi membicarakan sumber asal 

Falun Gong, saya mengulur pembicaraan sejenak mengenai masalah ini. 

Ada banyak hal yang dibicarakan dalam komunitas Xiulian, tidak boleh dibicarakan kepada 

masyarakat manusia biasa. Tetapi dalam masyarakat manusia biasa juga ada banyak orang, mereka 

mengetahui beberapa hal melalui apa yang didengar dan dilihat sendiri, secara kebetulan melihat atau 

merasakan beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan, atau mungkin secara kebetulan 

bersinggungan dengan beberapa fenomena supernormal. Tetapi tidak ada orang yang membuktikan 

kebenarannya, dan menelitinya secara sistematis. 

Tadi ada praktisi tampil di podium sudah berbicara bahwa Fa ini adalah amat berharga. Saya 

di sini juga telah sekian banyak membicarakannya kepada anda sekalian, orang yang belum melihat 

buku cobalah anda buka halaman buku “Zhuan Falun” ini, anda akan mengerti. “Zhuan Falun” adalah 

prinsip Fa, Fa tentu diajarkan untuk orang Xiulian, berbicara tentang Xiulian, banyak orang juga akan 

merasa sangat sulit. Sesungguhnya Xiulian itu sendiri tidak sulit, yang paling sulit adalah melepaskan 

hati manusia biasa, melepaskan keterikatan manusia. Apa yang dimaksud hati manusia biasa? Misalnya 

sebagai orang Xiulian pertama harus mewujudkan “dipukul tidak membalas, dicaci tidak membalas.” 

Manusia biasa tidak sanggup mewujudkannya, karena mereka adalah manusia biasa. Sebagai orang 

Xiulian harus dapat mewujudkan, dan juga harus mewujudkan di saat orang lain berlaku sewenang-

wenang terhadap anda, anda harus tanpa dendam tanpa benci, menyikapinya dengan tenang hati, 

bahkan menyudahi balas budi maupun benci dendam ini dengan sebuah senyuman, bahkan setelah 

dipukul, dalam hati harus berterima kasih kepada orang yang memukul anda. Manusia biasa akan 
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merasa ini sungguh tidak dapat dibayangkan, mengapa jadi orang semacam ini? Terlalu pengecut. 

Sesungguhnya dikarenakan saat orang lain berlaku sewenang-wenang terhadap anda, dia sedang 

memberikan De kepada anda, benar-benar sedang memberikan De kepada anda. Dalam alam semesta 

ini terdapat banyak sekali materi raksasa yang tidak terlihat oleh mata manusia, hingga sekarang ilmu 

pengetahuan juga tidak dapat menemukannya. Materi raksasa yang lebih mikroskopis yang sekian 

banyak ini, mereka semua memiliki kecerdasan, memiliki jiwa, mereka mengendalikan segala 

kehidupan yang lebih rendah dari mereka, bersamaan juga secara keseluruhan menyeimbangkan segala 

sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. Lagi pula alam semesta ini ada sebuah prinsip disebut: Yang 

tidak kehilangan tidak akan memperoleh, ingin memperoleh harus kehilangan sesuatu. Maka manusia 

ingin memperoleh sesuatu harus dengan menukarnya, itulah yang disebut harus kehilangan. 

Bagaimana cara kehilangan? Dalam ruang dimensi ini manusia biasa tidak akan dapat melihatnya, 

tetapi kadang kala bisa merasakan. Pada umumnya manusia akan mendapatkan apa yang ingin 

diperoleh melalui pengorbanan di tengah jerih payah, yang tidak ingin berkorban namun secara paksa 

mendapatkan, Dewa juga akan membuatnya berkorban. Misalkan ada orang telah merampas sesuatu 

milik orang lain, ada orang telah memukul orang lain, ini merupakan perolehan secara paksa yang 

diinginkan manusia dalam hal kepentingan dan mentalitas, tidak akan terpikir untuk memberi 

kompensasi, tetapi alam semesta ini akan memaksa pihak yang memperoleh untuk memberi 

kompensasi, kendati tidak ingin kehilangan juga harus kehilangan. Bagaimana cara kehilangan? Anda 

di sini memukul orang lain, berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, atau menyerobot sesuatu 

milik orang lain, maka seberapa besar yang anda dapatkan, pada ruang dimensi lain dari lingkup tubuh 

anda akan terbang pergi sekian banyak De diberikan kepada orang bersangkutan, sedangkan De ini 

dapat ditukarkan dengan keberuntungan dan kekayaan. Dengan kata lain jika seseorang dipaksa 

kehilangan sesuatu, maka pihak lawan harus memberinya kompensasi. Manusia biasa tidak dapat 

melihat hal ini, maka berani melakukan hal buruk. Ada banyak orang berdagang ditipu orang lain, atau 

dipaksa kehilangan sesuatu, kalau bukan dikarenakan diri sendiri telah melakukan suatu hal buruk 

sehingga mengurangi De, selang beberapa waktu, dia masih dapat memperoleh keuntungan dengan 

nilai yang sama. Itu adalah kompensasi yang dengan paksa harus diberikan oleh seseorang yang telah 

merugikan orang lain, namun manusia acap kali menganggapnya sebagai kebetulan, atau sesuatu yang 

didapatkan melalui usaha diri sendiri, manusia tidak mampu melihat sebab yang sebenarnya. Di sini 

saya beri tahu anda sekalian bahwa De adalah amat berharga, ia dapat bertransformasi menjadi benda 

apa pun. Manusia modern tidak percaya hal-hal tersebut, karena ilmu pengetahuan tidak dapat melihat 

semua ini, ini juga merupakan salah satu sebab merosotnya standar moral manusia secara drastis. 

Tetapi materi raksasa dan kehidupan tingkat tinggi dari alam semesta ini, benar-benar sedang 

menyeimbangkan hubungan alam semesta ini. Anda telah kehilangan sesuatu yang tidak seharusnya 

kehilangan, maka anda akan mendapat kompensasi dan balasan. Manusia tidak ingin kehilangan 

namun itu tidak dibenarkan, karena sesuatu yang berada pada dimensi lain secara langsung 

memerankan fungsinya, ini adalah sebuah contoh yang sederhana. Sesungguhnya pihak yang dirugikan 

perolehannya lebih banyak. Maka saya kadang-kadang mengatakan bahwa manusia mengalami sedikit 

penderitaan belum tentu merupakan hal buruk. Dahulu orang berusia lanjut, terutama orang berusia 

lanjut di Tiongkok selalu mengatakan, sekarang mengalami sedikit penderitaan kelak akan jadi baik, 

demikianlah dalilnya. Yesus bersabda, ketika orang lain memukul pipi kiri anda, julurkan pula pipi 
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kanan anda kepadanya. Ada orang justru tidak mengerti, padahal sekarang banyak umat Katolik, umat 

Kristen juga tidak mengerti, dibicarakan atas dasar prinsip, mengapa demikian? Yesus hanya 

mengatakan secara permukaan, tidak membicarakan kandungan maknanya yang lebih mendalam. 

Maksudnya ialah, di saat dia memukul satu sisi pipi anda, dia sedang memberikan De kepada anda, 

juga sedang membantu anda menghapus karma dan dosa. Lalu ketika si pemukul masih belum puas 

anda julurkan lagi satu sisi pipi lainnya, suruh dia memukulnya, bukankah dia sekali lagi membantu 

anda menghapus karma juga memberikan De kepada anda? Di tengah penderitaan, karma pada tubuh 

anda sendiri juga akan terhapus. Manusia selalu akan membuat karma, ada orang pernah membunuh 

kehidupan, pernah berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain, pernah mencaci orang, membenci 

orang, atau pernah melakukan suatu hal buruk dan sebagainya, semuanya bisa menyebabkan karma. 

Ini adalah sejenis substansi hitam, juga berada di sekeliling tubuh manusia. Dia telah menentukan 

penderitaan dan penyakit seseorang, atau urusan runyam yang dialami, kegagalan dalam berbisnis, 

kena caci maki atau pukulan orang lain dan banyak penderitaan lainnya, semuanya disebabkan oleh 

karma. Ketika seseorang memukul anda, berbuat sewenang-wenang terhadap anda, si pemukul bukan 

saja harus memberikan De kepada anda, seiring diri anda mengalami penderitaan, karma berwarna 

hitam pada diri anda juga dapat bertransformasi menjadi De. Ini adalah satu kesempatan dengan dua 

perolehan, sebagai manusia biasa berlaku satu kesempatan dengan dua perolehan, namun sebagai orang 

Xiulian ini adalah cobaan yang harus dilewati. Dalam mengalami penderitaan jika dapat melewati 

cobaan dengan baik maka Xinxing akan meningkat, sedangkan peningkatan Xinxing adalah kenaikan 

tingkat, dengan demikian Gong meningkat ke atas, De akan bertransformasi menjadi Gong. Prinsip 

sudah saya jelaskan secara mendalam, tetapi di tengah kultivasi nyata masih tergantung pada kalian 

sendiri.  

Sebenarnya saya tidak hanya mengajarkan Fa, saya juga telah melakukan satu hal yang belum 

pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya, saya benar-benar telah meninggalkan bagi manusia 

sebuah tangga untuk naik ke langit. Asalkan anda Xiulian dengan mengikuti Dafa ini, anda dijamin 

dapat mencapai kesempurnaan. Fa ini tidak pernah diutarakan oleh siapa pun dari manusia sebelumnya, 

terutama di tingkat manusia, bila tidak percaya coba kalian lihatlah segala karya tulis sejak dulu hingga 

kini yang ada di dalam maupun di luar negeri Tiongkok. “Kitab ajaran Tao”, “Alkitab”, “Kitab agama 

Buddha”, semuanya juga tidak ada pembabaran Fa yang demikian membocorkan rahasia langit secara 

gamblang. 

Sakyamuni adalah Buddha, orang-orang beranggapan Buddha Sakyamuni telah meninggalkan 

Fa Buddha, namun Buddha Sakyamuni sendiri mengatakan: Saya seumur hidup tidak meninggalkan 

Fa apa pun. Manusia tidak tahu maksud apa yang ia katakan, aliran Buddhisme Zen lalu beranggapan 

tidak ada Fa, Buddha Sakyamuni bahkan tidak meninggalkan Fa Buddha, perkataan siapa pun juga 

bukanlah Fa Buddha, tidak boleh dibicarakan, sekali dibicarakan sudah bukan Fa Buddha lagi, sama 

sekali telah diartikan secara melenceng. Jadi perkataan Buddha Sakyamuni itu apa artinya? Sakyamuni 

adalah Dewa, dia reinkarnasi di tengah masyarakat manusia biasa untuk menyelamatkan manusia, 

setelah mencapai kesempurnaan akan menjadi Buddha, perkataannya mengandung sifat kebuddhaan. 

Walaupun yang dia babarkan bukanlah Fa Buddha untuk Xiulian secara sistematis, bahasa yang 

mengandung sifat kebuddhaan juga merupakan prinsip hukum pada suatu tingkatan itu, namun dia 

bukanlah Fa fundamental alam semesta yang sistematis. Sesungguhnya kitab suci yang disusun oleh 
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manusia generasi berikutnya juga terputus-putus, tidak sistematis, memang benar demikian. 

Pembicaraan Sakyamuni pada 2.500 tahun yang lalu adalah ditujukan kepada manusia di masa itu, lagi 

pula Sakyamuni juga telah melihat keadaan manusia sekarang ini, maka Sakyamuni di kala itu 

mengatakan, Fa dia sudah tidak memerankan efek pada masa akhir Dharma, sesungguhnya manusia 

sekarang juga tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh Buddha Sakyamuni. 

Termasuk “Alkitab” dari agama Barat, sekarang manusia juga tidak dapat memahaminya 

secara sungguh-sungguh, karena pikiran manusia modern telah berubah jadi sangat rumit, ada yang 

memahaminya secara begini maupun begitu, semuanya adalah dipahami dengan menggunakan 

perasaan dan kepentingan realistis, kandungan makna yang sesungguhnya sekarang malah tidak 

dimengerti oleh manusia. 

Saya beri tahu anda sekalian, buku “Zhuan Falun” ini betul-betul sangat berharga, tidak dapat 

dibandingkan dengan buku apa pun dari umat manusia. Karena ia adalah sebuah buku untuk Xiulian, 

Mahahukum yang amat serius, yang dapat membimbing manusia mencapai kesempurnaan. Tadi ada 

yang mengatakan buku “Zhuan Falun” ini saat dipegang untuk dibaca, setiap hurufnya bersinar emas 

kemilau, saya pikir jika anda sekalian dapat Xiulian terus dengan konsisten, dapat gigih maju hingga 

mencapai kesempurnaan, maka dalam proses anda gigih maju, dalam proses Xiulian anda, anda akan 

melihat dan menghayati banyak sekali perasaan dan pemandangan yang tidak dapat dilihat dan dihayati 

oleh manusia biasa, saat itu anda akan menemukan apa sebenarnya buku ini. Bagaimanapun saya 

berbicara di sini juga adalah saya yang mengatakan, jika banyak dibicarakan terdengar sangat 

misterius, saya pikir sebaiknya kalian sendiri yang menyadarinya, membuktikan sendiri kebenarannya. 

Saya hanya sekadar ingin memberi tahu anda sekalian, Fa ini adalah amat berharga. 

Pada waktu itu, saat saya menyebarkan Fa ini, ada banyak kehidupan tingkat tinggi dan Sang 

Maha Sadar tidak memperkenankan saya menyebarkan, mereka mengatakan moralitas manusia sudah 

bobrok hingga taraf demikian, anda masih mengetengahkan benda yang begitu baik. Semasa manusia 

dalam keadaan paling baik anda tidak mengetengahkannya untuk diajarkan, sekarang anda masih saja 

ingin mengajarkannya? Para Dewa juga berpikir secara demikian. 

Anda sekalian coba pikirkan, saya tadi membicarakan masalah karma dan De. Karma dan De 

mengikuti manusia reinkarnasi, manusia hidup di dunia tidak ada apa pun yang dapat dibawa pergi, 

hanya benda-benda tersebut yang mengikuti manusia reinkarnasi. Berbicara tentang reinkarnasi, saya 

ingin beri tahu anda sekalian, yang dikatakan dalam agama bahwa manusia setelah meninggal dapat 

pergi ke ruang dimensi lain, terutama dalam agama Timur semuanya menyinggung tentang paham 

enam jalur reinkarnasi, manusia betul-betul dapat reinkarnasi, ini adalah kenyataan. Dalam komunitas 

Xiulian hal ini tidak diragukan, anda sekalian telah melihatnya dengan sangat jelas. Mengapa bisa 

reinkarnasi? Ada juga yang mengatakan, manusia setelah meninggal bukankah berarti ia telah 

meninggal? Yang meninggal adalah bagian yang bertumbuh dengan tunjangan makanan manusia 

sesudah lahir, sedangkan jiwa manusia tidaklah mati. 

Dikatakan dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia sekarang, anda sekalian coba 

pikirkan, tubuh manusia adalah terbentuk oleh materi permukaan yang terkomposisi dari partikel 

molekul, hal ini siapa pun tahu. Udara, kayu di sekeliling bumi, termasuk semen dan besi baja yang 

ada pada bangunan, semuanya adalah materi permukaan yang terkomposisi dari partikel molekul yang 

berbeda. Lalu molekul terbentuk pula oleh atom, atom terbentuk pula oleh neutron, elektron dan inti 
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atom, inti atom bila ditelusuri lebih lanjut, juga terbentuk oleh quark, sedangkan quark terbentuk pula 

oleh neutrino, ditelusuri lebih lanjut, manusia sudah tidak mengetahui. Sesungguhnya di saat manusia 

meninggal hanya melepaskan tubuh fisik pada ruang materi permukaan yang terbentuk oleh partikel 

molekul, sama seperti melepaskan pakaian. Sedangkan bagian tubuh yang terbentuk oleh atom, 

terbentuk oleh inti atom, terbentuk oleh materi yang lebih mikroskopis dari quark, sama sekali belum 

meninggal, juga tidak mungkin meninggal seiring kematian permukaan manusia. Anda sekalian coba 

pikirkan, ketika inti atom terjadi pembelahan, itu adalah peledakan nuklir. Saat manusia meninggal 

bagaimana mungkin ada tenaga yang begitu besar yang membuat inti atom terjadi pembelahan? 

Sekarang ilmu pengetahuan bila ingin melakukan pembelahan inti, harus ada panas dan gaya berat 

yang cukup besar, di bawah tumbukan panas dan gaya berat tersebut baru dapat membuat inti atom 

terjadi pembelahan, tubuh manusia biasa mana ada energi yang demikian besar yang membuat ia terjadi 

pembelahan? Sedangkan temperatur pada krematorium itu mutlak tidak dapat membuat inti atom 

terjadi pembelahan, dengan kata lain materi lebih mikroskopis yang membentuk tubuh manusia, 

bahkan api dari tungku pembakaran jenazah juga tidak dapat merusaknya. Seandainya ia benar-benar 

dapat membuat inti atom pada tubuh anda terjadi pembelahan, itu adalah peledakan nuklir, substansi 

nuklir yang ada pada tubuh seseorang bila meledak, maka akan menghancurkan sebuah kota yang 

sangat luas. Ia adalah atom, energinya amat besar. Mengapa tidak terjadi hal seperti ini? Dengan 

demikian menandakan unsur atom dalam tubuh manusia tidak hancur. 

Anda sekalian tahu bahwa inti atom dan atom mempunyai radioaktivitas yang kuat terhadap 

manusia, dengan kata lain ia adalah sejenis energi. Padahal materi yang lebih mikroskopis seumpama 

quark, radioaktivitas dari energinya lebih besar dibandingkan radioaktivitas inti atom; lalu 

radioaktivitas neutrino lebih besar entah beberapa kali lipat daripada quark. Makin menuju 

mikroskopis energi partikelnya makin besar. Saya beri tahu anda sekalian, dalam Gong yang kalian 

latih terdapat atom dan neutron yang kuat, terus hingga materi yang lebih mikroskopis. Gong dari hasil 

latihan mengapa dapat mengobati penyakit? Mengapa dapat mengubah tubuh manusia? Mengapa 

orang Xiulian mampu melakukan banyak mukjizat? Karena Gong dan kemampuan Gong memang 

adalah terbentuk oleh materi yang tingkat energinya lebih tinggi. Lagi pula dalam Xiulian Fa ortodoks, 

materi-materi tersebut selalu mengandung jiwa dan sifat dasar yang bajik, ia di bawah kendali 

kesadaran tubuh utama dari orang Xiulian, di bawah perintah pikiran manusia, tidak seperti dengan 

cara ilmu pengetahuan yang pada saat pembelahan atom menimbulkan efek perusakan yang bersifat 

jahat. Dengan cara ilmu pengetahuan sekarang membuat bom atom meledak, tenaga yang dipancarkan 

pasca peledakan sifatnya jahat, arahnya tak menentu, akan mencederai manusia dan kehidupan lainnya, 

perusakannya terhadap lingkungan hidup manusia juga sangat besar. Tetapi energi yang dipancarkan 

oleh orang Xiulian memiliki kesadaran, dapat memerankan efek yang positif. Staf peneliti dari lembaga 

ilmu pengetahuan Tiongkok juga pernah melakukan pengujian dan penilaian terhadap saya, materi 

berenergi yang dipancarkan saat saya berceramah Fa dapat mereka deteksi. Pusat penelitian fisika 

energi tinggi dari lembaga ilmu pengetahuan Tiongkok adalah khusus melakukan penelitian di bidang 

fisika energi tinggi, mereka telah meletakkan alat deteksi di empat sudut dan bagian tengah ruang 

konferensi pada posisi yang berbeda, di atas meja tempat saya berceramah juga telah diletakkan alat 

deteksi. Selama pengujian mereka menemukan energi yang saya lepaskan selain terdapat unsur atom, 

masih ada unsur neutron yang sangat besar. Tentu saja mereka hanya mampu mendeteksi sampai tahap 
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ini, materi yang lebih mikroskopis mereka juga tidak punya alat untuk mendeteksinya. Yang membuat 

mereka merasa heran ialah, medan energi yang saya lepaskan tersebar merata, energinya punya sifat 

yang mengenai sasaran. Sekarang dalam penelitian ilmu pengetahuan diketahui bahwa materi nuklir 

saat memancar ke luar arahnya tak menentu, tidak tahu ke mana ia berpancar, dan juga jarak dekat 

kuat, jarak jauh lemah, di tengah radiasinya akan mencederai segala benda. Tentu saja ilmu 

pengetahuan sekarang adalah tidak sempurna, bila terlalu percaya membuta kepadanya akan sangat 

berbahaya bagi manusia. 

Saya tadi mengatakan bahwa jiwa manusia tidak akan meninggal seiring kematian manusia, 

maka Yuanshen4 manusia akan melepaskan diri dari kematian tubuh fisik pada ruang dimensi ini. Ia 

semula memang berada pada ruang dimensi lain, ketika lahir menyatu dengan tubuh manusia pada 

ruang dimensi ini. Di saat tubuh pada ruang dimensi ini meninggal, maka Yuanshen melepaskan diri 

ke luar. Jadi yang diungkapkan dalam agama tentang enam jalur reinkarnasi juga adalah benar, jiwa 

dapat lahir kembali dalam enam jalur reinkarnasi. Manusia dapat reinkarnasi kembali menjadi manusia, 

juga dapat reinkarnasi menjadi materi, menjadi hewan, bahkan reinkarnasi menjadi kehidupan tingkat 

tinggi, atau menjadi benda lainnya. 

Dalam agama Buddha berbicara perihal penembusan mata surga, penembusan mata bijak, 

penembusan mata Fa, penembusan mata Buddha, yaitu lima penembusan. Jika sudah terbuka mencapai 

penembusan mata Fa, dunia yang terpampang di hadapan anda sudah bukan berwujud begini. Lalu 

bagaimana wujud dia itu? Anda akan menemukan mata anda dapat menembus segala benda pada 

tingkat di mana anda berada, dapat melihat materi yang lebih mikroskopis, lagi pula akan menemukan 

bahwa benda apa pun juga memiliki jiwa. Di saat suatu benda menemukan anda dapat melihatnya, dia 

akan berkomunikasi dengan anda, berkomunikasi dengan bahasa, berkomunikasi dengan pikiran. Ada 

manusia biasa akan merasa ini seolah-olah adalah dongeng, pembicaraan yang aneh-aneh. Tentu saja 

ini adalah hal di dalam Xiulian, dibicarakan khusus untuk praktisi Falun Dafa. Anda sekalian adalah 

orang Xiulian, saya bukan berbicara kepada manusia biasa, juga tidak boleh sembarangan dibicarakan 

kepada manusia biasa, banyak manusia biasa tidak akan percaya. 

Maka setibanya saat itu, anda akan menemukan, jiwa dari setiap jenis benda apa pun, 

sebelumnya ia mungkin adalah manusia, kemudian telah meninggal, reinkarnasi lagi menjadi satu jenis 

benda lainnya. Berbicara sampai di sini saya ingin mengatakan sejenak, di tengah reinkarnasi manusia 

niscaya membawa karma, bersamaan juga membawa De. Manusia sekarang seiring bobroknya 

moralitas, materi sejenis De ini makin lama makin berkurang, sedangkan karma makin lama makin 

banyak. Dikarenakan saling reinkarnasi antarjiwa, maka sekarang terlihat tidak hanya tubuh manusia 

terdapat karma yang hitam pekat, bahkan di atas benda pun ada karma yang hitam pekat. Karena karma 

ini dapat terbawa serta oleh kehidupan pada saat reinkarnasi, maka di atas benda apa pun mungkin 

akan terdapat karma, mungkin saja dapat mengakibatkan timbulnya penyakit. Ketika karma terefleksi 

pada ruang manusia ini, ia adalah virus yang mikroskopis. Sekarang karma banyaknya hingga benda 

apa pun mungkin saja membawa karma. Anda sekalian tahu dahulu petani di Tiongkok, jika tangannya 

terluka sewaktu bekerja di ladang, diambil sedikit tanah lalu dioleskan pada bagian yang luka, 

                                                 
4  Yuanshen - Jiwa prima. 
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dibiarkan saja, dengan cepat akan sembuh. Tanah sekarang anda jangan menyentuhnya, sedikit saja 

tersentuh oleh manusia biasa jangan-jangan bisa terinfeksi hingga luka bernanah, mungkin juga bisa 

terjangkit tetanus dan menyebabkan kematian. Mengapa? Ini menandakan tanah sekarang semuanya 

membawa karma. Oleh sebab itu, berada di ruang tingkat tinggi menolehkan kepala melihat planet 

bumi, di mana-mana penuh dengan karma, bagaikan ombak hitam bergelombang. Karena mata 

manusia tidak dapat melihatnya, maka anda sekalian merasa masih baik keadaannya. 

Anda sekalian tahu epidemi flu, sesungguhnya epidemi flu disebabkan oleh gumpalan karma 

yang kepekatannya sangat besar datang bergulir. Sedangkan penyakit kanker, penyakit aids dan lainnya 

adalah penyakit karma bersifat ganas yang punya sasaran khusus, penyakit aids datang dengan sasaran 

mereka yang berperilaku seksual kacau-balau dan kaum homoseksual, penyakit-penyakit tersebut 

adalah karma yang densitasnya lebih besar. Pada umumnya tempat di mana karmanya banyak akan 

menyebabkan manusia menderita penyakit. Karma dengan kepekatan besar muncul di suatu tempat, 

tempat itu akan terjadi penyakit epidemis, ini acap kali disebabkan karma yang dibuat oleh manusia di 

tempat itu terlalu besar. 

Mengapa saya mengangkat pembicaraan ini? Saya telah melihat moralitas umat manusia 

merosot dengan drastis, jika terus berlanjut demikian, manusia akan menghadapi bahaya yang lebih 

besar. Jika Dewa di langit tidak lagi memandang manusia sebagai manusia, saat itu baru benar-benar 

berbahaya. Manusia seyogianya punya perilaku sebagai manusia, dengan mempunyai bentuk luar 

manusia belum tentu adalah manusia, bukankah kera juga ada bentuk luar yang menyerupai manusia, 

jika manusia tidak punya norma-norma moral manusia, tidak punya kriteria moral manusia, saat itu 

Dewa tidak lagi menyebut manusia sebagai manusia, maka manusia akan menghadapi bahaya yang 

paling besar. Karena manusia adalah ciptaan Dewa, juga ditangani oleh Dewa, kebudayaan ortodoks 

umat manusia adalah muncul atas amanat Dewa, jika manusia telah menyimpang dari norma-norma 

manusia, Dewa akan menyingkirkan anda. Saya menemukan manusia dengan tanpa sadar dan 

mengikuti arus telah membuat segalanya jadi rusak, membuat dirinya jadi rusak, juga membuat 

masyarakat jadi rusak, terutama telah membuat moralitas manusia jadi rusak. Sekarang perwujudan 

yang paling nyata adalah penyimpangan sesat pada kebudayaan yang menyebabkan watak manusia 

berubah jahat, maka dalam masyarakat baru bisa muncul apa yang disebut mafia, penggunaan dan 

perdagangan narkoba, perilaku seksual yang kacau-balau dan homoseksual, pendustaan berat manusia 

yang terdapat di mana-mana dan banyak lagi hal lainnya, bahkan pentolan mafia telah menjadi idola 

yang dipuja-puja. Banyak hal-hal seperti ini, coba anda pikirkan, apakah ia normal? Konsep manusia 

juga telah mengalami perubahan yang betapa besar, tidak sebatas ini, pada aspek-aspek dalam berbagai 

lingkup, pikiran manusia juga terdapat sifat keiblisan yang sangat besar. Tujuan saya mengajarkan Fa 

ini yaitu agar manusia terlepas dari ancaman bahaya ini, agar manusia benar-benar dapat memperoleh 

penyelamatan di tengah Xiulian. Sekiranya anda betul-betul dapat Xiulian berkelanjutan, saya benar-

benar dapat membuat anda mencapai kesempurnaan. 

Tadi berbicara tentang fenomena masyarakat ini, sekarang saya tidak bermaksud untuk 

melakukan suatu hal bagi masyarakat, juga tidak ingin berbuat demikian. Akan tetapi, Fa ini dapat 

menyelamatkan manusia, mengajar manusia menuju kebaikan, benar-benar dapat mengubah anda dari 

Xinxing dan hakiki manusia. Lalu ada banyak orang tidak Xiulian, tetapi setelah manusia tahu Fa ini, 

manusia niscaya akan menjadi seorang yang baik, manusia sudah tahu betapa celaka bagi diri sendiri 
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bila menjadi orang jahat, (tepuk tangan) maka dia akan menjadi orang baik. Maka dapat dikatakan, 

sekali Fa ortodoks diajarkan, ia pasti akan membawa manfaat bagi masyarakat. 

Dalam beberapa tahun selama saya mengajar Fa, saya juga selalu berpegang pada satu prinsip 

semacam ini: melakukan hal ini dengan sikap bertanggung jawab terhadap manusia, bertanggung 

jawab terhadap masyarakat. Saya tidak pernah berbuat sembarangan. Anda sekalian tahu saya 

mengajarkan Fa, jauh-jauh datang ke Singapura, saya tidak menghendaki uang anda sepeser pun, 

setelah selesai saya lalu pergi, saya hanya meninggalkan Fa ini bagi anda sekalian. Ada banyak praktisi 

bertanya pada saya: “Guru, dalam alam semesta ini ada sebuah prinsip yang disebut tidak kehilangan 

tidak akan memperoleh, ingin memperoleh harus kehilangan, dengan kehilangan pasti akan 

memperoleh. Anda menyelamatkan kami begitu tanpa pamrih, memberi kami begitu banyak benda 

bagus, mengajarkan Fa kepada kami, mengawasi dan melindungi kami selama Xiulian, membantu 

kami menghapus karma, dan juga telah memasangkan banyak sekali benda-benda pada tubuh kami, 

masih menyelesaikan masalah kami pada tingkat yang berbeda, kultivasi tergantung pada diri sendiri 

sedangkan evolusi Gong tergantung pada Shifu, jadi apa yang Anda inginkan?” Saya katakan saya 

tidak menginginkan apa pun, saya tidak sama dengan kalian, karena saya memang datang untuk 

mengerjakan hal ini. Sekiranya ditanya apa yang saya inginkan, saya hanya menginginkan hati anda 

itu, hati yang Xiulian, hati yang mengarah pada kebaikan. (Tepuk tangan) 

Apakah saya telah menyita waktu terlalu lama? (Tersenyum) Bila ada waktu saya dapat 

melanjutkan pembicaraan. Cara untuk berkultivasi Buddha ada banyak sekali, anda sekalian tahu Falun 

Gong yang kalian kultivasikan adalah prinsip Buddha, saya semata tidak menggunakan bahasa 

Sakyamuni pada waktu itu untuk mengutarakannya, juga tidak mungkin dipergunakan, karena bahasa 

sekarang telah mengalami perubahan, maka hanya dapat mengutarakan Fa dengan menggunakan 

bahasa sekarang, mengajarkan Gong dengan menggunakan bahasa manusia sekarang. Fa yang saya 

ajarkan sekarang, memang terdapat perbedaan dengan Fa Buddha yang dibabarkan oleh Sakyamuni 

pada waktu itu, mengapa demikian? Karena metode Xiulian dan objek Xiulian yang saya berikan 

kepada praktisi Xiulian sudah bukan cara yang dulu itu, tuntutan terhadap Xinxing dan tingkatan 

praktisi Xiulian seyogianya lebih tinggi, buah statusnya lebih tinggi, karena yang saya utarakan adalah 

Fa paling hakiki dari alam semesta, perkataan yang diucapkan Buddha Sakyamuni pada waktu itu 

memang mengandung sifat kebuddhaan, dapat juga dikatakan berupa Fa Buddha pada tingkat tersebut, 

tetapi bukanlah Fa fundamental yang menciptakan alam semesta, dan kebenaran yang tertinggi. 

Kebenaran tertinggi dari alam semesta adalah Zhen, Shan, Ren, materi jenis apa pun, baja, besi, kayu, 

batu, udara, air, tanah, segala materi mikroskopis dari pembentukan sumber asalnya hingga materi di 

permukaannya semua terdapat karakter Zhen, Shan, Ren. Segala kehidupan, segala materi dari segenap 

alam semesta juga dijelujuri Zhen, Shan, Ren, ini adalah karakter paling hakiki dari alam semesta. Saya 

telah menjelaskan prinsipnya secara sangat sederhana dengan menggunakan bahasa modern yang 

paling sederhana, Dafa sama seperti piramida, makin ke atas makin sederhana, makin ke bawah makin 

besar dan rumit. Maka umat manusia dan tingkat bawah alam semesta jadi rumit. Sesampainya tingkat 

tertinggi, sesampainya puncak tertinggi dari Fa Buddha adalah Zhen Shan Ren, tiga huruf sudah 

merangkum segalanya. Segala materi dan unsur yang tertinggi dalam alam semesta semua terbentuk 

oleh Zhen Shan Ren, ia adalah spirit dalam alam semesta, ia adalah karakter alam semesta, ia adalah 

dasar Fa Buddha yang sesungguhnya. Dahulu ini adalah rahasia langit yang tertinggi, banyak 
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kehidupan tingkat tinggi juga tidak tahu. Walaupun saya telah menyingkap banyak rahasia langit di 

dalam buku, anda sekalian telah melihatnya, tetapi saya bukan sembarangan membocorkan rahasia 

langit. Jika Li Hongzhi hari ini sembarangan membocorkan rahasia langit, berbicara semaunya tanpa 

mengenal sasaran, selesai pembicaraan anda sekalian merasa senang dan selesai urusannya, atau kalian 

menganggapnya sebagai pengetahuan untuk didengar, berarti saya di sini sesuka hati merusak prinsip 

langit. Jika demikian, Li Hongzhi hari ini tidak akan berdiri di sini, sejak dini sudah mendapat ganjaran 

entah berada di mana. Dalam mengajar Fa saya bertanggung jawab terhadap anda sekalian, agar kalian 

dapat Xiulian meningkat ke atas. Dalam praktiknya saya juga senantiasa bertanggung jawab demi 

manusia, ada banyak orang memang benar-benar telah Xiulian meningkat ke atas. Dengan demikian 

menandakan pekerjaan saya ini bukan serampangan tanpa sasaran, bukan sembarang dilakukan dengan 

antusias yang menggebu-gebu dalam benak. Sesungguhnya hal ini sejak dini sudah diatur dalam 

sejarah, sejak dini sudah dilakukan segala persiapan untuk hal ini. Hari ini anda sekalian dapat duduk 

di sini mendengarkan Fa, juga karena anda punya takdir pertemuan ini, takdir pertemuan anda sudah 

tiba. Tak peduli anda telah reinkarnasi berapa siklus kehidupan di dunia manusia, hari ini takdir 

pertemuan anda sudah tiba, maka anda dapat memperoleh Fa. 

Buddha Sakyamuni walaupun belum melihat alam semesta ini sebenarnya ada seberapa besar, 

juga belum melihat yang lebih mikroskopis sampai taraf apa, Namun dia telah melihat sampai taraf 

yang cukup mikroskopis, dia telah melihat di dalam sebutir pasir ada 3.000 dunia. Apa yang dimaksud 

3.000 dunia ini? Misalkan dalam galaksi kita ini, Buddha telah melihat ada 3.000 sistem seperti 

manusia beserta bumi dan langit, dan sistem kehidupan di mana terdapat Dewa dan Buddha, di 

dalamnya juga ada masyarakat seperti keberadaan umat manusia, dalam setiap dunia terdapat 

kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, sama seperti sistem keberadaan Dewa langit dan manusia 

bumi. Buddha mengatakan di dalam sebutir pasir juga ada 3.000 dunia semacam ini, coba anda sekalian 

pikirkan, yang dikatakan Sakyamuni itu betapa mikroskopis dan betapa menakjubkan, ini bukanlah hal 

yang misterius. Anda mengumpamakan, planet bumi berputar mengelilingi matahari, sedangkan 

ilmuwan sekarang menemukan, elektron juga dengan cara yang sama berputar mengitari inti atom, ini 

apa bedanya dengan planet bumi berputar mengelilingi matahari? Ia adalah sama. Lalu jika elektron 

itu diperbesar hingga sebesar bumi kita ini, saat itu anda akan dapat melihat apakah ada kehidupan di 

atasnya, ada berapa banyak kehidupan, bagaimana wujud kehidupan tersebut. Pada kondisi lebih 

mikroskopis juga eksis kehidupan yang lebih mikroskopis. Sakyamuni mengatakan dalam satu butir 

pasir mengandung 3.000 dunia. Jika kita telusuri lebih lanjut secara demikian, menurut prinsip yang 

dikemukakan Sakyamuni, bahwa dalam pasir itu ada 3.000 dunia, 3.000 dunia yang ada dalam pasir 

itu bukankah juga ada sungai, danau dan laut seperti di tempat manusia? Lalu dalam sungai, danau dan 

laut dari dia itu bukankah masih ada pasir? Lalu dalam pasir tersebut bukankah masih ada 3.000 dunia? 

Jadi jika dinalar menurut logika ini, pasir dari pasir tersebut di dalamnya bukankah masih ada 3.000 

dunia? Saya menemukan banyaknya tak terkira, Sang Maha Sadar yang tingkatnya lebih tinggi juga 

beranggapan mikroskopisnya kehidupan dan materi adalah tanpa batas. Lalu mikroskopisnya materi 

sampai taraf apa? Dewa dan Buddha yang tingkatnya sangat tinggi juga tidak mampu melihat sumber 

asalnya, sumber asal bagaimana terbentuknya materi. Ilmu pengetahuan manusia dalam aspek ini 

bahkan tak terhitung sebagai materi pelajaran anak-anak! Selamanya juga tidak dapat mengetahui, 

sungguh tidak dapat dibandingkan dengan Fa Buddha. Ilmu pengetahuan modern hanya dapat 
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mengenali hingga titik kecil neutrino dan quark, sesungguhnya quark dan neutrino ini, ilmu 

pengetahuan modern hanya berhasil mendeteksi keberadaannya, tidak mampu melihatnya, juga tidak 

ada mikroskop yang daya kelipatannya begitu besar. Maka saya tadi katakan, Buddha Sakyamuni juga 

belum dapat melihat sumber asal materi itu apa, belum dapat melihat materi terbesar dalam alam 

semesta itu apa, maka ia telah mengucapkan sepatah kata: “Besarnya tanpa bagian luar, kecilnya tanpa 

bagian dalam”, besarnya hingga alam semesta ini tak bertepi, kecilnya hingga materi itu tak terlihat 

dasarnya. Buddha Tathagata sudah sangat luar biasa, dia mampu melihat hingga taraf yang demikian, 

namun dia juga belum melihat hingga yang terakhir. 

Dapat juga dikatakan bahwa alam semesta ini sungguh luas dan besar, materi sungguh 

kompleks. Menyinggung tentang sumber asal materi, sesungguhnya sudah tidak dapat disebut sebagai 

materi lagi, melainkan keampuhan Fa dan karakteristik dari Zhen Shan Ren, yang menggabungkan 

unsur-unsur sumber asal menjadi materi masa awal, kemudian dengan Zhen Shan Ren pula pada setiap 

tingkat digabungkan menjadi materi tingkat berbeda yang lebih besar, terus hingga materi yang 

setingkat lebih besar, terus hingga neutrino, quark, inti atom, atom, molekul yang dikenal oleh manusia 

sekarang, terus hingga materi permukaan, semuanya terbentuk berkat karakteristik Zhen, Shan, Ren 

ini, maka prinsip paling dasar dari alam semesta ini adalah “Zhen Shan Ren”, ia adalah pokok dari Fa 

Buddha. 

Dibicarakan dengan tiga huruf sangat sederhana, jika Fa ini dikembangkan, maka akan menjadi 

sangat besar. Di dalam “Zhen” mengandung banyak sekali prinsip dari tingkat berbeda, “Shan” dan 

“Ren” juga mengandung banyak sekali prinsip dari tingkat berbeda. Sesampainya pada tingkat manusia 

biasa, dalam “Zhen” itu telah mencakup kebajikan, keadilan, kesopanan, kebijakan, keyakinan dan 

lain-lain, banyak sekali prinsip-prinsip manusia; “Shan” setibanya di tingkat manusia biasa telah 

mengandung Qing, semua ini adalah prinsip hukum yang tumbuh dari “Zhen, Shan, Ren”, Dafa 

fundamental yang sesungguhnya dari alam semesta. 

Berbicara perihal Qing, manusia jika tanpa Qing, maka manusia akan muncul dua macam 

keadaan: satu ialah bengis seperti makhluk planet, satu lagi ialah berbelas kasih seperti Dewa. Justru 

karena manusia memiliki Qing, barulah sebagai manusia, senang atau tidak senang dari manusia, ini 

adalah Qing. Manusia suka pada sesuatu, tidak suka pada sesuatu, anda marah dengan siapa, bersahabat 

dengan siapa, anda senang melakukan sesuatu, anda ingin mendapatkan berapa banyak uang, anda 

ingin menjadi pejabat tinggi, kegemaran anda untuk melakukan segala hal, anda ingin begini atau 

begitu… segala sesuatu dalam dunia manusia berada dalam Qing ini. Sedangkan manusia memang 

digerakkan oleh Qing ini mengejar sesuatu dengan keterikatan. Fa sesampainya pada tingkat 

masyarakat manusia ini maka juga telah menciptakan manusia, telah menciptakan ruang manusia, 

bersamaan juga telah mengukuhkan kondisi manusia. Perihal Xiulian, pada hakikatnya adalah 

melangkah ke luar dari kondisi manusia, menghilangkan sifat hati yang tergerak oleh Qing, di tengah 

Xiulian harus berangsur-angsur dilepas menjadi hambar, dengan demikian perlahan-lahan 

meningkatkan diri sendiri. Ada orang merasa tanpa Qing hidup ini betapa tak berarti, tidak nonton Film 

lagi, tidak mencari pasangan yang cantik lagi, tidak mengidamkan makanan yang enak-enak lagi, 

betapa tidak ada artinya. Saya beri tahu anda, ini adalah pemahaman anda dengan berpijak pada sudut 

pandang manusia biasa! Seandainya anda meningkat mencapai taraf kondisi tinggi, anda akan 

menemukan ada kondisi yang indah pada taraf kondisi tersebut, segala sesuatu yang lebih indah dari 



17 

 

yang ada di tempat manusia, indahnya tak dapat diungkap dengan kata-kata, namun bila anda ingin 

mendapatkan keindahan itu, anda harus dapat melepaskan sifat hati manusia biasa yang terikat pada 

kepentingan manusia di bawah dorongan Qing. Dengan melepaskan keterikatan manusia biasa, anda 

baru dapat memperoleh sesuatu yang lebih indah. 

Anda sekalian adalah praktisi, di dalam proses Xiulian, tuntutan saya terhadap kalian mungkin 

sangat tinggi. Di dalam proses Xiulian, ada banyak keterikatan hati manusia biasa masih tidak dapat 

dilepas dengan seketika, tidak apa-apa. Sekiranya hari ini saya selesai berceramah Fa, kalian setiap 

orang sudah dapat mewujudkannya, maka segera menjadi Buddha. (Tepuk tangan) Tetapi bagi pemula 

siapa pun juga sulit untuk mewujudkannya, segala sesuatu dari manusia dengan seketika sudah dilepas, 

bagaimana mungkin itu terjadi. Anda sekalian duduk di sini mendengarkan Fa terasa sangat nyaman, 

kalian ingin mendengar saya berceramah, ini dikarenakan keagungan De dari Fa ortodoks. Energi yang 

terbawa oleh Xiulian Fa ortodoks bersifat belas kasih, bersifat tenang dan damai, dapat menghilangkan 

dan mengubah segala faktor yang tidak lurus, maka anda sekalian duduk di sini terasa sangat nyaman. 

Kelak kalian ketika berhasil dalam Xiulian juga akan demikian. Saat baru mulai kalian tidak dapat 

mencapainya dengan segera, karena masih ada banyak keterikatan belum disingkirkan, pikiran 

lurusnya masih belum kuat. Segala gesekan dalam hal perasaan dan kepentingan antarmanusia yang 

anda alami di tengah masyarakat manusia biasa, masih akan menimbulkan gangguan tertentu bagi 

anda, di samping itu dalam penghapusan karma tubuh anda merasa terganggu atau tidak nyaman, di 

tengah kesulitan bagaimana anda menguasai diri, jika anda mampu meningkatkan diri sendiri, tidak 

seperti manusia biasa dalam menyikapi segala konflik, maka anda niscaya meningkat, sedang 

memperkuat pikiran lurus. Orang lain memukul anda, anda dapat berpikir: saya adalah praktisi Gong, 

kalian adalah manusia biasa, saya tidak berbuat seperti kalian, maka anda berada dalam peningkatan. 

Bila anda benar-benar dapat mewujudkan “dipukul tidak membalas, dicaci tidak membalas”, di saat 

orang lain berebut kepentingan dengan anda, anda dapat melepas hambar perasaan hati ini, walaupun 

ini hanyalah terpaut sekilas pikiran, anda sudah berbeda dengan manusia biasa entah berapa jauh. 

Namun jika anda ingin mewujudkan hingga tahap ini, anda harus perlahan-lahan Xiulian ke atas di 

tengah manusia biasa, anda baru dapat mencapainya. Sekiranya dengan seketika ingin dicapai, sulit 

untuk diwujudkan. Harus menyingkirkan keterikatan di tengah realita, di tengah ujian, dengan 

demikian kultivasi meningkat ke atas barulah mantap. 

Ilmu pengetahuan manusia selamanya tidak dapat mencapai taraf kondisi Buddha. Mengapa? 

Karena kecerdasan manusia dikekang dan dikendalikan oleh kehidupan tingkat tinggi. Mengapa 

demikian? Karena manusia diciptakan oleh Dewa, prinsip manusia juga berbalikan. Apa yang disebut 

“Buddha”? Dia adalah jaminan bagi makhluk hidup dan pelindung makhluk hidup pada tingkat dia itu, 

pembela kebenaran alam semesta. Coba anda sekalian pikirkan, manusia mempunyai berbagai 

keterikatan hati terhadap nama dan kepentingan, tujuh perasaan dan enam nafsu, serta sifat iri, jika 

berada di tempat Buddha boleh jadi akan bersaing dan bertengkar dengan Buddha. Ini sungguh celaka! 

Maka anda harus menyingkirkan sifat-sifat hati tersebut di tengah manusia biasa, anda baru dapat 

mencapai taraf kondisi dan posisi itu. Sekarang ada biksu tertentu berkata kepada manusia biasa: “anda 

adalah Buddha, anda sudah membaca kitab Buddha, setelah meninggal anda akan menjadi Buddha. 

Bukan anda yang menentukan apakah mau menerimanya atau tidak!” Ini adalah memfitnah Buddha, 

memfitnah Fa. Biksu adalah manusia, yang benar-benar dapat berkultivasi juga hanyalah sebagai orang 
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Xiulian, jika Xiuliannya tidak baik sama dengan manusia biasa, bukan apa-apa lagi, jika dia berbuat 

salah dosanya lebih besar dari manusia biasa, ini disebut “mengenakan jubah Buddha merusak Fa 

Buddha,” oleh karena itu jangan percaya secara membuta terhadap biksu maupun biksuni yang bukan 

sungguh-sungguh berkultivasi. Xiulian yang sesungguhnya adalah Xiulian pada hati ini, jika 

keterikatan manusia itu tidak disingkirkan, selamanya juga tidak dapat mencapai taraf kondisi yang 

dimaksud. Seandainya manusia dengan cara iptek dapat mencapainya, maka benar-benar akan terjadi 

perang besar antarplanet, perang besar alam semesta, oleh karena itu bagaimana Buddha bisa 

memperkenankan anda mencapainya? Itu hanyalah khayalan ilmu pengetahuan, selamanya tidak akan 

menjadi kenyataan. Manusia sekiranya ingin menuju tingkat lebih tinggi, mengenal kehidupan yang 

tingkatnya lebih tinggi, anda ingin menjadi kehidupan tingkat tinggi, anda ingin benar-benar mengenal 

kebenaran alam semesta, hanya ada satu jalan, yaitu Xiulian, hanya bisa demikian. Maka saya beri tahu 

anda sekalian, selanjutnya kalian di tengah masyarakat manusia biasa, walaupun mengalami konflik 

apa pun, baik berupa gesekan Xinxing, seseorang telah membuat anda marah, seseorang telah 

menyerobot keuntungan anda, seseorang telah berbuat sewenang-wenang terhadap anda, atau anda 

mengalami suatu penderitaan, saya beri tahu anda, itu belum tentu merupakan hal yang buruk. Jika 

anda benar-benar ingin Xiulian, saya beri tahu anda, perjalanan hidup anda ini sudah harus ditata 

kembali bagi anda. Mengapa harus ditata kembali? Karena manusia punya sebuah perjalanan hidup, 

sebelum manusia menjalani Xiulian masa depannya juga adalah perjalanan hidup sebagai manusia 

biasa, mungkin saja hidup sampai suatu hari dia akan meninggal. Ada orang usianya lebih panjang, 

namun entah kapan dia akan menderita penyakit berat, sekali sakit beberapa tahun. Orang seperti ini 

bagaimana Xiulian? Atau ada yang akan mengalami suatu musibah besar, semua ini tidak dapat 

Xiulian. Jalan tersebut harus saya benahi bagi anda, kejadian-kejadian tersebut semua disingkirkan, 

diatur sebuah jalan Xiulian. Tentu saja ini tidak boleh sembarang dilakukan bagi manusia biasa, hanya 

dapat dilakukan bagi orang Xiulian. 

Lalu mengapa orang Xiulian begitu spesifik? Karena manusia hidup bukan untuk menjadi 

manusia, jiwa anda tidak berasal dari bumi ini, jiwa anda berasal dari ruang dimensi yang tingkatnya 

lebih tinggi, balik ke asal adalah tujuan anda hidup sebagai manusia, maka ketika niat hati ingin Xiulian 

ini muncul, akan lebih kemilau daripada emas, Buddha dari sepuluh penjuru dunia dapat melihatnya. 

Setelah manusia menggerakkan satu niat pikiran ingin Xiulian, adalah demikian berharga. Bagi 

manusia biasa tidak boleh sembarangan diusik, karena umumnya manusia biasa pada kehidupan yang 

lampau bila tidak melakukan kebaikan, maka pada kehidupan sekarang dia harus membayar. Anda 

dengan sembarangan menghapus karmanya, dengan sembarangan menghapus penderitaannya, itu 

berarti manusia boleh berbuat jahat, boleh tidak usah membayar. Ini adalah merusak prinsip Buddha, 

merusak hukum langit. Mana ada prinsip semacam ini? Mutlak tidak ada. Buddha, Tao dan Dewa 

semua sedang melindungi prinsip alam semesta, berbuat sesuatu dengan melindungi prinsip hukum 

Zhen Shan Ren. Maka saya katakan sebagai seorang praktisi Gong, ketika anda mengalami suatu 

penderitaan, ketika mengalami suatu musibah, anda akan meraih empat macam perolehan. Ketika 

orang lain memperlakukan anda dengan sewenang-wenang, atau menyerobot keuntungan anda, 

mendapatkan manfaat milik anda, dia juga akan memberikan De kepada anda, sedangkan benda 

tersebut masih dapat ditukar dengan manfaat yang lebih besar. Bersamaan itu, ketika anda mengalami 

penderitaan, anda termasuk pihak yang kehilangan, maka anda sebagai pihak yang mengalami 
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penderitaan, karma pada tubuh sendiri juga akan bertransformasi menjadi De, seberapa besar 

penderitaan yang dialami maka sebegitu besarlah yang ditransformasikan. Lalu anda sebagai seorang 

yang Xiulian, di tengah konflik ini anda tidak berpandangan seperti orang lain, dalam hati anda tidak 

menyikapi masalah ini seperti dia, dengan demikian Gong anda akan meningkat ke atas. Mengapa? 

Karena Xinxing anda telah meningkat ke atas, seberapa tinggi Xinxing seseorang maka Gong-nya juga 

sedemikian tinggi, ini adalah kebenaran mutlak. Gong telah meningkat tinggi, namun Xinxing belum 

meningkat ke atas, itu adalah tidak mungkin, karena segala kehidupan terikat oleh hukum alam semesta 

ini. Segala materi dalam alam semesta ini adalah kehidupan, mereka semua diciptakan oleh Zhen Shan 

Ren, maka mereka juga sedang mengikat manusia, anda tidak memenuhi kriteria tersebut, maka segala 

unsur tidak memperkenankan anda naik ke atas. Sama seperti sebuah dalil yang pernah saya 

kemukakan, sebuah botol dalamnya diisi penuh dengan benda kotor, anda melemparnya ke dalam air, 

“plung” sebentar saja ia sudah tenggelam ke dasar. Anda menuang ke luar sedikit benda kotor, ia akan 

mengapung ke atas sedikit, dituang ke luar sedikit ia akan mengapung ke atas sedikit. Ketika anda 

menuang ke luar semua benda kotor yang ada di dalam botol, sekalipun anda menekannya juga tidak 

dapat ditekan ke bawah, ia akan mengapung ke atas, ia memang seharusnya berada pada posisi itu. 

Jika anda sungguh-sungguh berkultivasi, sama seperti menuang benda kotor, dituang berapa banyak, 

maka anda sudah seharusnya Xiulian sampai di tingkat itu. Demikianlah prinsip yang berlaku. 

Hal yang ingin dibicarakan sangat banyak, karena saya memang ingin anda sekalian banyak 

memperoleh Fa, maka saya sekali berbicara lalu ingin memberi tahu anda banyak hal. Tentu saja, yang 

ingin saya bicarakan juga tidak mungkin semuanya diutarakan kepada kalian dalam waktu yang sangat 

terbatas ini. Buku “Zhuan Falun” ini adalah isi ceramah Fa saya pada beberapa kelas belajar sewaktu 

saya mengajarkan Gong di Tiongkok, saya menggabungkannya menjadi satu, kemudian setelah saya 

merevisinya sendiri baru diterbitkan, maka ia adalah Fa yang membimbing Xiulian secara sistematis. 

Dewasa ini masih ada rekaman kaset dan rekaman video saya di kelas belajar, anda sekalian boleh 

merujuknya untuk dipelajari dan didengar. 

Saya masih ingin beri tahu anda sekalian, saya telah meleburkan keampuhan yang ada dalam 

Fa Buddha dan banyak kemampuan saya sendiri ke dalam buku itu, dileburkan ke dalam Fa ini. Biarpun 

kaset video, kaset audio atau buku ini, asalkan anda membacanya, anda akan mengalami perubahan; 

asalkan anda membacanya, penyakit anda akan tersingkir; asalkan anda berkultivasi, tubuh anda akan 

terjadi perubahan secara hakiki; asalkan anda teguh berkultivasi dengan konsisten, anda akan memiliki 

kemampuan, anda akan melihat, anda akan mendengar, anda akan merasakan mahakarunia dari Dafa. 

Bagi yang sungguh-sungguh berkultivasi, saya akan berikan semua keampuhan Fa Buddha bagi anda, 

asalkan anda jalani kultivasi, anda niscaya dapat memperoleh. Tentu saja bila anda tidak berkultivasi, 

anda juga tidak akan memperoleh. 

Makna yang terkandung dalam buku sangat tinggi dan mendalam, pertama kali membaca tidak 

terlihat. Karena saya menghendaki anda sekalian Xiulian secara tahap demi tahap, pada tingkatan 

langkah awal dari manusia biasa ini, ada Fa pada tingkat ini yang membimbing anda Xiulian. Lalu 

ketika anda telah meningkat dalam Xiulian, jika masih menggunakan prinsip ini untuk membimbing 

anda Xiulian, itu sudah tidak bisa lagi. Misalkan anda sudah masuk sekolah menengah, bila 

menggunakan buku pelajaran sekolah dasar untuk membimbing anda, maka anda tetap adalah murid 

sekolah dasar. Anda telah masuk universitas, bila masih menggunakan buku pelajaran sekolah dasar 
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untuk membimbing anda, maka anda tetap adalah murid sekolah dasar. Dapat juga dikatakan, anda 

Xiulian sampai suatu tingkat apa, maka akan ada Fa yang terwujud pada tingkat itu untuk membimbing 

anda, anda baru dapat Xiulian meningkat ke atas. Buku “Zhuan Falun” ini, saya telah menggabungkan 

prinsip Fa dari taraf kondisi manusia biasa terus hingga taraf kondisi tertinggi alam semesta, prinsip 

Fa dari semua tingkat, telah dileburkan ke dalam buku ini, secara permukaan tidak terlihat. Pertama 

kali membacanya, hanya berupa dalil yang menghendaki manusia bagaimana untuk menjadi orang 

baik, ketika anda membacanya kedua kali, anda akan menemukan ia bukan lagi hal seperti yang 

dianggap semula, ketiga kali anda akan menemukan ia adalah buku yang benar-benar untuk Xiulian, 

bila anda membacanya lebih lanjut, anda akan menemukan ia adalah sebuah buku langit. Sebuah 

kalimat yang sama, pada tingkat yang berbeda, taraf kondisi yang berbeda, anda akan mempunyai 

pengenalan yang berbeda dan pemahaman yang berbeda. Kandungan makna yang dilebur masuk ke 

dalam buku ini sangat besar. Sekarang ada sangat banyak orang sedang membaca buku ini, ada yang 

telah membaca ratusan kali namun masih saja membacanya. Anda membaca sepuluh ribu kali, anda 

juga tidak akan merasa tidak ada apalagi yang menarik untuk dibaca, anda malah dapat menemukan 

masih ada sangat banyak hal yang belum anda hayati, masih akan ada banyak sekali pemahaman baru 

bagi anda, maka buku ini adalah sangat berharga. Saya tidak mungkin mengutarakannya di sini dengan 

menyentuh segala aspek, jika anda dapat Xiulian, saya kira anda pelajarilah buku ini dengan saksama, 

baca berulang-ulang, maka anda akan mendapatkan segalanya. Pertanyaan yang timbul pada pertama 

kali anda baca, ketika anda baca lagi kedua kali semua pertanyaan itu akan terjawab. Lalu anda akan 

timbul pertanyaan baru, ketika anda membacanya lagi untuk ketiga kali, semua pertanyaan anda itu 

kembali akan mendapat jawaban. Lalu baca lebih lanjut masih akan timbul pertanyaan yang lebih 

tinggi, asalkan anda baca buku secara terus-menerus, semuanya akan diberikan jawaban bagi anda. 

Pembicaraan saya entah sesuai dengan selera anda atau tidak. (Tepuk tangan) Hati saya dengan 

prihatin mengharapkan anda sekalian Xiulian meningkat ke atas, maka yang diutarakan agak tinggi, 

sekiranya ada yang kurang layak, kalian boleh kemukakan. Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk 

tangan dalam waktu lama) 
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Ceramah Fa Pertama di Amerika Serikat 
(Li Hongzhi, 5 Oktober 1996 

di Daerah Teluk San Francisco) 

 

 
 

Saya duduk di sini saja agar bisa terlihat oleh anda sekalian. (Tepuk tangan) 

Ada banyak orang datang dari tempat yang jauh, pagi-pagi sekali dengan mengendarai 

kendaraan telah tiba di sini. Saya tahu di sini sekarang sudah banyak orang yang berlatih, saya juga 

selalu ingin datang ke Amerika Serikat untuk melihat-lihat. Dikarenakan berbagai macam sebab, 

sehingga tidak ada peluang kemari, kali ini bisa berjumpa dengan anda sekalian, adalah berkat takdir 

pertemuan, bisa belajar Gong ini juga adalah takdir pertemuan. (Tepuk tangan) Karena saya sedang 

bersiap untuk mengadakan sebuah rapat ceramah di Houston, bertatap muka dengan lebih banyak lagi 

orang di Amerika Serikat, dalam perjalanan melewati tempat ini, maka berjumpa dahulu dengan anda 

sekalian. (Tepuk tangan) 

Bagaimanapun juga, pemahaman anda sekalian terhadap Gong ini dan Fa ini ada yang 

mendalam juga ada yang dangkal, taraf pemahamannya juga tidak sama, oleh karena yang saya ajarkan 

adalah metode Xiulian aliran Buddha, dikatakan dengan ungkapan aliran Buddha, yaitu bisa 

memperolehnya adalah berkat takdir pertemuan. Saat ini anda masih belum tahu betapa berharganya 

Ia, sampai saat anda mengetahui Ia berharga, anda akan merasakan sangat beruntung. Prinsip yang 

saya ajarkan dan benda yang membimbing anda sekalian untuk Xiulian, adalah sejak ribuan tahun 

belum pernah ada orang yang membicarakannya secara terbuka, sesungguhnya waktunya lebih panjang 

lagi, di dalam sejarah sama sekali tidak ada seorang pun yang membicarakannya. Bicara tentang 

Xiulian, anda sekalian tentu ingat di Tiongkok yang lingkungannya sangat spesifik ini, dalam sejarah 

terdapat banyak orang Xiulian, sesungguhnya mereka masih eksis, juga ada banyak sekali orang 

Xiulian yang tersebar di seluruh pelosok dunia, di tempat-tempat yang jarang dikunjungi manusia juga 

selalu ada orang yang Xiulian, lagi pula usia yang dicapai umumnya agak panjang. Karena mereka 

tidak berada di dalam masyarakat, tidak berhubungan dengan manusia biasa, maka manusia biasa juga 

tidak mengetahuinya. 

Seiring dengan kemajuan iptek5 masa kini, di saat manusia makin lama makin mengenali apa 

yang disebut “realita”, malah makin banyak mencampakkan sejarah dan realita sejati umat manusia. 

Setiap kali manusia di zaman sekarang membicarakan hal-hal tersebut, selalu dikesankan sedang 

bercerita dongeng, sesungguhnya bukan demikian. Mengapa agama-agama ortodoks dan banyak 

dongeng kuno selama ribuan tahun tidak memudar? Pasti ada alasannya. Kita hidup di dalam 

masyarakat umum juga terdapat banyak sekali fenomena yang tidak mampu dijelaskan, baik itu yang 

dijumpai, didengar, maupun yang dialami sendiri, kendati memakai metode pemikiran modern maupun 

teori ilmiah modern tetap tidak dapat dijelaskan, ini disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang 

terbelakang dan juga tidak dapat berkembang sampai begitu tinggi. Sesungguhnya apa yang saya 

                                                 
5  Iptek - Ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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katakan semuanya itu eksis, dikarenakan manusia zaman sekarang terlalu percaya pada ilmu 

pengetahuan, padahal ia juga tidak berkembang, dengan ilmu pengetahuan tidak mampu menerobos 

ruang dimensi tingkat ini untuk mengenali wajah aslinya. 

Iptek zaman sekarang, orang menganggapnya sangat maju, sebenarnya bila dibandingkan 

dengan realita alam semesta semua itu berdaya rendah. Manusia mengira komputer sangat maju, 

sesungguhnya betapapun majunya komputer juga tidak bisa dibandingkan dengan otak manusia, otak 

manusia selamanya merupakan misteri bagi umat manusia. Di masa mendatang banyak orang yang 

belajar Fa dan Xiulian bisa mencapai taraf terbuka Gong terbuka kesadaran,6 sukses berkultivasi 

mencapai kesempurnaan, saat itu dari tingkatan yang sangat mikroskopis dan sangat makroskopis 

mampu memahami kehidupan, alam semesta, dan materi. 

Anda sekalian tahu, bahwa materi tersusun dari partikel mikroskopis membentuk selapis 

partikel yang lebih besar, lalu selapis partikel lebih besar membentuk lagi selapis partikel yang lebih 

besar lagi dan seterusnya sampai ke materi permukaan. Demikianlah seperti neutrino hingga quark 

sampai ke inti atom, lalu sampai ke atom. Materi yang membentuk lapisan paling permukaan dari 

manusia, partikel molekul dari bentuk permukaan ini, semuanya terbentuk oleh materi-materi lebih 

mikroskopis yang berbeda. Ilmuwan modern hanya dapat mengetahui susunan dari partikel 

mikroskopis, satu titik yang ada dalam mikroskop, mengetahui eksistensi dari molekul, atom hingga 

ke neutrino, ingin terus mendeteksi ke bawah lagi kemungkinan peralatannya sudah tidak mampu. 

Apabila ada sejenis mikroskop yang berkelipatan besar dengan lingkup garis tengah yang sangat 

besar, yang dapat terlihat bukan lagi sebuah partikel molekul atau beberapa buah partikel molekul, 

melainkan sebuah bidang lapisan yang terbentuk oleh partikel mikroskopis, saat demikian, manusia 

niscaya telah melihat ruang dimensi lain. Selama beberapa tahun ini manusia justru tidak mampu 

menerobos kungkungan pemikiran ini, hanya berfokus meneliti pada satu titik dan beberapa titik 

partikel mikroskopis, belum mampu mendobrak konsep ini dengan menghubungkannya satu sama 

lain untuk melihat bidang apa yang eksis dari keseluruhan partikel mikroskopis tersebut, itulah ruang 

dimensi lain, begini mudahnya. Hal-hal seperti ini sekarang justru tidak ada terobosan, teknologi 

modern juga tidak dapat menjangkaunya. 

Hal-hal yang saya sampaikan tadi, adalah disampaikan dengan menggunakan cara berpikir dan 

bahasa manusia modern, ini adalah hal yang ingin diketahui manusia namun juga tidak memperkenankan 

manusia tahu, tidak ada seorang pun yang membabarkan prinsip alam semesta sejati kepada manusia, 

dahulu pun tidak memperkenankan manusia tahu. Karena sesuai dengan prinsip langit dikatakan bahwa 

manusia adalah berasal dari langit yang sangat tinggi setapak demi setapak merosot ke masyarakat 

manusia biasa, yaitu telah jatuh ke bumi. Dalam komunitas Xiulian tidak mengakui teori Evolusi Darwin, 

karena manusia bukanlah hasil evolusi dari manusia kera, sesungguhnya yang terlihat oleh kehidupan 

tingkat tinggi pada pokoknya juga jelas-jelas adalah dua hal yang berbeda. Sekarang pemahaman ilmu 

pengetahuan empiris secara buatan telah menciptakan banyak ilusi yang tidak berani didobrak oleh 

manusia sendiri. Dari pemahaman berdaya tingkat sangat rendah ini manusia sepertinya telah 

mendapatkan sejumlah keuntungan realitas dan pengetahuan ilmiah, sesungguhnya semua itu bersifat 

                                                 
6  Terbuka Gong Terbuka kesadaran – Kai Gong Kai Wu. 
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merusak terhadap manusia, kehidupan dan alam semesta; selain itu selamanya juga tidak dapat membawa 

hal-hal peningkatan kepada kehidupan. Kendati demikian, masih ada sejumlah orang demi kewibawaan 

dan kekuasaannya lalu bertindak protektif terhadap “ilmu dan pengetahuan”-nya sendiri, dan tidak ingin 

didobrak oleh orang lain, berusaha menjaga ketat dan tidak memperkenankan orang lain mempunyai 

pemahaman yang lebih tinggi. Oleh karena itu walau manusia tahu sebagian hal adalah keliru tapi masih 

secara emosional melindungi tindakan yang tidak logis, sedangkan wajah asli dari alam semesta malah 

secara buatan ditutupi sendiri sehingga membuat diri sendiri tertutup. Xiulian bisa membuat manusia 

benar-benar meningkat, orang yang Xiulian dapat melihat dan berhubungan dengan hakiki kehidupan 

dan wajah asli alam semesta. 

Oleh karena manusia zaman sekarang telah tertutup terlalu rapat oleh ilmu pengetahuan 

modern, maka wajah-wajah asli ini, semuanya dipandang sebagai takhayul. Sebetulnya katakanlah itu 

takhayul, sebagai seorang ilmuwan, seorang yang mempunyai daya pikir, juga seharusnya mau 

meneliti mengapa ia disebut takhayul, mengapa orang-orang mau percaya takhayul. Sekarang manusia 

hampir tidak berani menyentuhnya. Saya kira kondisi di Amerika Serikat ini kemungkinan akan jauh 

lebih baik, banyak orang tidak berada dalam kungkungan yang demikian, akan tetapi disebabkan 

pembatasan dari ilmu pengetahuan empiris sekarang ini, secara buatan orang-orang telah mengunci 

pikirannya sendiri, dengan begitu akan sangat sulit mengenali wajah asli dari kehidupan, alam semesta, 

dan materi. 

Xiulian bisa mengenali wajah asli alam semesta, teristimewa adalah Fa Buddha. Tetapi 

manusia sekarang hanya percaya ilmu pengetahuan modern, menganggap itu semua termasuk ilmu 

teologi, agama, dan bukan ilmu pengetahuan, padahal inilah satu-satunya jalan bagi manusia 

mengenali alam semesta. Anda sekalian tahu, Einstein pada masa tuanya juga percaya pada agama. 

Ada banyak ilmuwan yang dianggap sangat berprestasi oleh manusia pada akhirnya juga masuk ke 

dalam agama, mereka menemukan bahwa prinsip yang disampaikan dalam agama adalah prinsip sejati 

yang lebih tinggi. Pengenalan manusia adalah terbatas, di saat melampaui batas tersebut, ilmu 

pengetahuan sudah tidak berdaya lagi, sedangkan Fa Buddha malah mampu menjelaskan semua 

fenomena alam semesta. Mereka menemukan bahwa yang diutarakan oleh Dewa ternyata adalah ilmu 

pengetahuan yang lebih tinggi, maka itu mereka baru melangkah masuk ke dalam agama. 

Tentu saja, saya mengajarkan Fa ini kepada anda sekalian adalah dengan menggunakan metode 

Qigong, sebetulnya makna yang terkandung di dalamnya sangatlah besar, di dalam sejarah sejak dulu 

tidak pernah ada orang yang membicarakannya, saya seyogianya telah membicarakan semuanya. 

Apabila anda bisa membaca dengan saksama buku “Zhuan Falun” ini, anda akan menemukan ia 

sangatlah berharga. Di dalamnya terdapat begitu banyak rahasia langit, sekalipun hanya sekadar 

membaca secara permukaan juga dapat bermanfaat cukup besar, manusia pada umumnya bisa mengerti 

bagaimana mematut diri sebagai manusia. Orang yang tidak ingin Xiulian tidak mampu melihat sesuatu 

di balik kandungan maknanya, tidak bisa melihat prinsip yang lebih tinggi di dalam “Zhuan Falun”, 

namun ia mencakup kandungan makna yang cukup besar, bisa membuat seseorang Xiulian mencapai 

kesempurnaan. Tidak sebatas mencapai kesempurnaan, bahkan bisa membuat suatu kehidupan 

membubung hingga ke taraf pencapaian yang lebih tinggi. 

Anda sekalian tahu bahwa hal-hal dari Xiulian berbeda dengan olahraga. Kalau saya 

mengajarkan Gong hanya demi kalian mengolah tubuh, pasti saya tidak akan mengutarakan Fa yang 
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begitu besar. Justru karena saya menghendaki kalian memperoleh Fa ini, yaitu ingin memberi tahu 

pada kalian wajah asli dari alam semesta ini dan membuat kalian bisa Xiulian, dapat menuju ke tingkat 

yang lebih tinggi untuk meningkatkan diri sendiri, demi membubungkan anda ke atas. Bila anda 

sanggup berbuat seperti ini di dalam Xiulian, maka buku ini mampu membimbing anda dalam 

mencapai tujuan. Akan tetapi orang yang tidak ingin Xiulian ia tentu tidak akan bisa melihat, mengapa 

tidak bisa melihatnya? Pada umumnya saat pertama kali membaca buku ini, akan menemukan bahwa 

yang diutarakan adalah prinsip tentang bagaimana mengajarkan orang untuk menjadi manusia yang 

baik. Ketika membaca kedua kalinya memang sudah tidak sama lagi, saat itu orang akan menemukan 

bahwa ini adalah sebuah buku untuk Xiulian. Ketika anda membaca untuk ketiga kalinya dan sungguh-

sungguh telah bisa membaca habis sampai tiga kali, kemungkinan anda sudah tidak ingin 

melepaskannya lagi dan begitu ada waktu akan mengambil untuk membacanya; anda menemukan 

bahwa ia adalah sebuah buku langit. 

Anda sekalian mungkin juga bisa melihat bahwa tata bahasa dan struktur bahasa dalam buku 

ini kalau dilihat dari sisi sastra tidak begitu standar. Sebab bahasa standar sekarang ini tidak mampu 

menampung makna yang sangat mendalam, oleh karena itu saya lalu mendobrak hal ini dan tidak 

menggunakan tata bahasa modern yang sangat standar untuk mengutarakannya; apalagi ada banyak 

kata memakai dialek bahasa Tionghoa, karena dengan menggunakan bahasa yang standar dan istilah 

standar tidak akan bisa menjelaskannya, selain itu banyak hal termasuk istilah di dalam agama, 

ditambah lagi bahasa spesifik di dalam kalangan Xiulian yang berasal dari masyarakat Tiongkok kuno. 

Demikianlah saya menggunakan bahasa yang paling umum dan paling populer, paling lazim serta 

paling sederhana untuk menjelaskan Dafa ini, agar bisa dimengerti oleh semua orang, baik yang 

berpendidikan maupun tidak, juga bisa Xiulian, akan tetapi prinsip yang terkandung di dalamnya 

adalah sangat-sangat mendalam. 

Anda sekalian tahu tentang hal Xiulian, andai kata saya mengajar Qigong untuk mengolah 

tubuh, maka hanya membahas sebatas bagaimana pengaturan pernapasan, bagaimana menenangkan 

hati, lalu selesai sudah; dengan metode tersebut memang dapat saja mencapai tujuan menghalau 

penyakit dan menyehatkan tubuh. Jika manusia ingin Xiulian menuju tingkat tinggi, maka hal-hal 

tersebut di atas sudah bukan apa-apa lagi, sebab ia tidak mampu menuntun seseorang Xiulian menuju 

tingkat tinggi. Seperti halnya kalian masuk sekolah, anda ingin kuliah, tentu anda harus sekolah SD, 

SMP, dan SMA dulu sebagai dasarnya. Membawa buku pelajaran SMP untuk sekolah di SMP, setelah 

anda di SMA maka yang dibawa adalah buku pelajaran SMA, terakhir masuk kuliah tentu harus 

mempelajari materi perkuliahan. Bila anda membawa buku pelajaran SD untuk mengikuti kuliah, anda 

tetap saja seorang murid SD. Karena anda tidak mendapatkan materi kuliah, belum mempelajari Fa 

yang lebih tinggi tentu tidak dapat berkultivasi ke atas. Dengan kata lain jika ingin menuntun anda 

Xiulian ke tingkat tinggi, harus ada prinsip dari tingkat yang lebih tinggi untuk menuntun anda Xiulian. 

Di dalam “Zhuan Falun” terdapat makna yang sedemikian mendalam, tetapi tidak akan tampak 

dari permukaan buku tersebut. Satu kata yang sama, hanya setelah anda meningkat dan pada saat 

mengulangi membacanya lagi, anda akan menemukan kata tersebut tidak lagi memiliki arti seperti 

semula, melainkan arti dari satu tingkat lain, dijamin akan seperti ini. Tidak ada satu buku apa pun 

yang dapat mencapai kondisi semacam ini, karena itu bukanlah buku untuk Xiulian, ia hanya sebatas 

prinsip manusia biasa, sedangkan Fa ini secara keseluruhan melampaui teori manusia biasa, maka 



25 

 

makna yang terkandung juga agak besar, seyogianya Xiulian. Menurut perkataan dari aliran Buddha, 

Xiulian dimulai dari manusia biasa sebagai langkah pertama, saya di sini menyebutnya Xiulian Fa 

duniawi, juga disebut Xiulian tubuh manusia. Pada tahap ini harus dituntaskan banyak macam aspek 

yang harus ditingkatkan. Dahulu Xiulian tubuh manusia sepertinya agak banyak ditulis di dalam buku-

buku Xiulian, walaupun sangat kabur, namun yang ditulis semuanya adalah hal-hal dari aspek tersebut. 

Jika buku ini hanya mampu menuntun anda Xiulian di dalam Fa duniawi maka anda tidak akan 

berhasil kultivasi ke luar Triloka; dengan demikian di dalam buku ini harus mencakup prinsip Xiulian 

tubuh manusia dan prinsip Xiulian di setiap level Triloka, terus sampai prinsip di luar Triloka. Praktisi 

Xiulian hanya dengan tuntunan prinsip dari setiap tingkat, baru bisa berhasil kultivasi ke tingkat 

tersebut, maka anda masih harus ada tuntunan dari prinsip yang lebih tinggi, baru dapat berkultivasi 

ke tingkat yang lebih tinggi, dengan kata lain harus ada prinsip yang melampaui Triloka, anda baru 

bisa kultivasi ke luar Triloka. Seperti perumpamaan saya tentang orang masuk sekolah, apabila di 

dalamnya tidak memiliki kandungan makna yang begitu besar anda tidak bakal berhasil Xiulian, 

beginilah maksudnya. Karena Fa yang saya ajarkan hari ini berbeda sekali dengan yang diajarkan oleh 

master Qigong lainnya, mereka hanya mengajarkan hal-hal tentang menghalau penyakit dan 

menyehatkan tubuh. Di sini saya tidak mengatakan bahwa master Qigong lainnya tidak bertaraf tinggi 

atau tidak baik, tidak ada maksud demikian, yang saya maksud ialah siapa pun tidak ada yang 

mengerjakan hal semacam ini. Akan tetapi saya tahu sekarang hanya saya saja yang mengerjakannya, 

buku telah kalian baca, banyak orang telah paham apa yang sedang saya kerjakan. Di Tiongkok, di 

seluruh dunia juga tidak ada orang yang mengerjakan demikian, karena masalah ini bukanlah masalah 

yang kecil, adalah membawa manusia menuju tingkat tinggi, seketika sudah dikerjakan seperti ini, 

masalah yang terkait menjadi sangat besar sekali. 

Menyebarkan Fa ortodoks adalah sangat sulit. Anda sekalian tahu, kala itu Yesus disalib justru 

karena menyebarkan Fa ortodoks, Sakyamuni mau tak mau juga telah menempuh jalan Nirwana. Di 

dalam masyarakat manusia biasa terdapat banyak macam konsep yang baku, berbagai kekuasaan 

manusia dan kekuasaan agama serta banyak faktor juga telah membentuk lingkungannya masing-

masing. Faktor-faktor tersebut memiliki sisi yang positif tapi juga memiliki sisi yang negatif, dan sisi 

yang negatif tersebut adalah kuasa jahat. Di dalam masyarakat manusia setiap hal yang positif selalu 

mengandung hal yang negatif, ia bisa mencelakakai orang, menindas orang, menyerang orang dan bisa 

menggunakan kekuasaan serta berbagai macam cara untuk menindas orang, oleh karena itu, 

menyebarkan Fa ortodoks adalah paling sulit. Orang jahat menyebarkan Fa sesat malah tidak ada yang 

peduli. 

Buddha melihat semua makhluk hidup menderita. Yesus juga mengatakan anda selain harus 

mencintai kawan anda, juga harus mencintai musuh anda. Oleh karena mereka berbelas kasih terhadap 

semua makhluk hidup, maka mereka barulah menyelamatkan manusia di dunia. Jadi sebagai seorang 

yang Xiulian, di dalam Xiulian pribadi jika anda tidak mampu mencintai orang yang pernah menentang 

anda di tengah manusia biasa, maka anda tidak bakal berhasil menjadi Buddha. Sejujurnya adalah 

demikian prinsipnya. Karena sebagai orang Xiulian harus berbelas kasih. Belas kasih berarti 

melepaskan semua budi dan dendam di tengah manusia biasa, tidak terikat dengan segala hal manusia 

biasa, tidak mengejar reputasi maupun kepentingan dari manusia biasa, harus melepaskan hati 
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manusia, di dalam perjalanan Xiulian sanggup memandang hambar segala hal ihwal manusia biasa, 

maka baru bisa melompat ke luar. 

Tentu saja di sini persyaratannya mungkin agak tinggi, karena yang saya ajarkan bukan Qigong 

secara umum di tengah manusia biasa, melainkan Xiulian yang sejati, tetapi ia juga tidak bisa 

dipisahkan dengan Qigong. Mengapa? Karena tingkat tinggi dari Qigong adalah Xiulian, ini adalah 

pasti, akan tetapi Qigong-Qigong yang diajarkan di dalam masyarakat kebanyakan juga merupakan 

sesuatu dari tingkat terendah dalam Xiulian, demi kesehatan tubuh, demi mencapai tujuan menghalau 

penyakit dan menyehatkan tubuh, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Karena untuk mengerjakan hal ini 

adalah sangat-sangat sulit, bukannya siapa saja dengan pikiran menggebu-gebu ingin mengerjakan 

lantas dapat dikerjakannya. 

Yang saya maksud sulit di sini adalah memberi tahu kepada anda sekalian, saya 

menyebarkannya dengan sangat sulit, anda memperolehnya pun sangat sulit. Banyak yang hadir di sini 

memang punya takdir pertemuan, kemungkinan juga adalah takdir pertemuan yang besar. Ada orang 

berpikir semua ini terlihat tidak ada sesuatu yang istimewa, biasa-biasa saja saya sudah bisa baca buku 

ini, biasa-biasa saja saya sudah mengetahui tentang Fa ini, secara kebetulan mengetahui ada orang 

yang berlatih Gong ini, atau lewat perkenalan teman lantas ikut belajar dengan sangat alamiah. Karena 

bentuk masyarakat manusia biasa ini justru berada di dalam misteri, tidak mungkin secara tiba-tiba 

terbang datang seorang Dewa memberi tahu anda agar belajar Fa ini. Tidak akan demikian, karena 

dengan demikian misteri dalam masyarakat manusia biasa ini bisa terbongkar. Dengan terbongkarnya 

misteri ini maka tidak eksis lagi faktor kesadaran, juga makin tidak mudah untuk berkultivasi. Oleh 

sebab itu hal yang dijumpai manusia sering kali kelihatannya adalah secara kebetulan, sesungguhnya 

ia belum tentu kebetulan. 

Pada saat saya berbicara kepada para praktisi di Tiongkok, saya katakan bahwa banyak orang 

masih belum tahu, anda merasa secara wajar memasuki kelas belajar ini untuk mendengarkan ceramah, 

mungkin pada kehidupan anda beberapa siklus yang lalu, bahkan puluhan siklus atau berapa puluh 

siklus masa kehidupan yang lalu anda telah menanggung derita demi memperoleh Fa ini, (tepuk 

tangan) hanya saja anda tidak mengetahuinya. Ada orang yang demi memperoleh Fa ini sampai pernah 

terpenggal kepalanya. Di dalam Xiulian saya tiada hentinya menasihati anda untuk menjadi baik, 

membimbing kalian, karena saya tahu kalian itu siapa di dalam sejarah, juga tahu kalian demi 

memperoleh Fa di hari ini telah berkorban begitu banyak, kalau saya tidak mengajarkan anda secara 

demikian, juga adalah tidak patut terhadap anda. 

Tentu saja, apa yang saya sampaikan kedengarannya sedikit membingungkan, sudah sangat 

dalam. Sebetulnya manusia hidup di dunia ini hanya dapat mengetahui sekelumit peristiwa pada 

permukaan manusia dalam ruang dimensi yang eksis sekarang ini selama beberapa puluh tahun, tetapi 

jiwa manusia tidak akan musnah hanya karena manusia tersebut sudah meninggal, sekalipun masuk ke 

neraka, sesampainya di tingkat ke 18 dalam neraka, juga masih belum sampai ujungnya, kehidupan 

yang dosa kejahatannya besar masih akan menuju tingkat yang lebih rendah lagi untuk dimusnahkan 

sampai tuntas. Sewaktu manusia meninggal, hanyalah melepaskan selapis tubuh materi yang terbentuk 

oleh molekul, dan Zhu Yuanshen-nya segera meninggalkan tubuh di saat kulit manusia tadi 

menghembuskan napas terakhir. Manusia merasa sangat takut saat menjelang ajal, sesungguhnya saya 

beri tahu anda sekalian, sedikit pun tidak menakutkan. Sewaktu daya pikir manusia masih eksis merasa 
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sangat takut, daya pikir manusia adalah daya pikir yang terbentuk dari sel otot, begitu saatnya ia tak 

berfungsi, orang bisa sekonyong-konyong merasa seperti lahir kembali, seperti terbebas, ada semacam 

perasaan gembira, selain itu badan terasa ringan mengambang, tanpa ikatan dari tubuh fisik, pikiran 

juga jadi terbuka semuanya. Perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan sepanjang hidupnya, bagaikan 

baru saja dilakukan semenit yang lalu, jelas tampak di depan mata, setiap detail juga tidak bisa 

dilupakan, karena pikiran dari jiwa tersebut sudah terbebas tuntas. Waktu itu baru manusia mengetahui 

ia sesungguhnya adalah siapa, ia juga tahu dengan jelas perbuatan baik dan buruk yang telah dilakukan 

sepanjang hidupnya, bagaikan saat orang terbangun setelah selesai tidur semalaman.  

Tentu saja, hal yang saya sampaikan ini mungkin anda belum pernah mendengarnya, akan 

tetapi beginilah kenyataannya. Di dalam bidang ini saya tahu sangat banyak, saya juga telah sangat 

banyak mengamati. Terlebih-lebih kadang kala saya menyaksikan di saat dokter rumah sakit sedang 

menolong si penderita, penderita tersebut sudah meninggal, tetapi orang-orang masih berupaya 

menolongnya, padahal Yuanshen dari orang tersebut sudah keluar dari tubuhnya. Karena kedua ruang 

dimensi konsep waktunya berbeda, perbedaan cepat lambatnya waktu dan struktur ruang di sana 

dengan ruang di manusia sini sama sekali berbeda, di saat begitu terbebas ke luar dari tubuh manusia, 

perbuatan yang pernah dilakukan seumur hidup seolah-olah baru saja dilakukan, seperti baru saja 

tertidur sejenak. Buddha melihat manusia juga seperti ini, manusia di dalam kesesatan memang tidak 

sadar bahwa kehidupan manusia adalah singkat. 

Fa ini telah diajarkan kepada anda sekalian, tak peduli bagaimanapun, kalian memperolehnya 

karena memang ada jodoh. Saya pikir karena sudah memperolehnya, maka pada saat anda pulang dari 

kesibukan kantor, pergunakanlah waktu luang anda untuk membaca buku ini. Anda sekalian banyaklah 

membacanya, lihat apakah betul seperti yang saya katakan ini. Kalau bukan anda boleh tidak 

mempelajarinya, kalau saja anda dengan sungguh-sungguh secara saksama membacanya terus, saat itu 

tidak perlu saya banyak bicara lagi, anda juga tidak bisa melepaskannya lagi, karena anda telah melihat 

prinsip sejati yang lebih tinggi, anda bisa membacanya terus, ia melampaui ilmu pengetahuan manusia 

biasa. Semua manusia punya sifat kebuddhaan, asalkan anda terus membacanya maka anda akan sangat 

menyayanginya, tak dapat melepaskannya lagi. 

Pada saat saya mengajarkan Fa ini, kemungkinan menggunakan cara berpikir orang-orang di 

daratan Tiongkok, dan penyusunan buku ini juga demikian. Meskipun ada perbedaan dengan cara 

berpikir dan cara pengenalan masalah dari orang Amerika dan orang-orang di negara lainnya di dunia, 

struktur pemikiran dan taraf pemahaman dari apa yang tertulis secara permukaan tidak sama, akan 

tetapi kandungan makna dari prinsip Fa di dalam Xiulian adalah sama. Setiap wilayah, setiap negara 

dan setiap bangsa bisa mempelajarinya, oleh karena itu asalkan anda mau membacanya pasti sama 

saja. Kalian sewaktu belajar juga jangan berfokus pada hal tersebut, saya rasa anda sekalian bisa 

menerimanya, karena untuk mengerjakan hal ini bukan dengan satu atau dua hari sudah bisa 

dipersiapkan, di masa lampau dalam sejarah yang sangat lama pekerjaan ini sudah dipersiapkan. 

Anda sekalian sudah tahu, di dalam masyarakat manusia biasa, setiap kali terjadi suatu 

peristiwa, pasti bukan eksis secara kebetulan, ia selalu disebabkan oleh perubahan fenomena langit. Di 

dalam sejarah perkembangan umat manusia, andai kata tidak dilakukan pengaturan yang demikian, hal 

seperti ini mutlak tidak bisa muncul di dalam sejarah. Anda sekalian tahu ada tak terhitung makhluk 

tingkat tinggi, aliran Buddha menyebutnya tiada tempat yang tidak ada Buddha, banyaknya luar biasa, 
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lagi pula ada Dewa yang memiliki bentuk tubuh, juga ada Dewa yang tidak memiliki bentuk tubuh, 

memenuhi alam semesta. Termasuk di dalam masyarakat manusia biasa terdapat banyak sekali materi 

mikroskopis, orang-orang menyebutnya baik sebagai elemen mikro ataupun sebagai aneka elemen di 

dalam udara, ini adalah yang bisa dideteksi oleh manusia, masih terdapat materi yang lebih-lebih 

mikroskopis yang tak terdeteksi. Materi yang memenuhi alam semesta mahabesar ini semuanya adalah 

kehidupan tingkat tinggi yang memiliki sifat kebuddhaan, mereka sedang menatap manusia, melihat 

manusia dan mengamati manusia; oleh karena itu di dalam masyarakat manusia biasa tidak ada hal 

yang terjadi secara kebetulan. 

Penyebaran Dafa ini juga menggetarkan langit dan bumi, memang dewasa ini tidak terwujud 

seperti itu pada masyarakat manusia biasa, tetapi di ruang dimensi lain adalah demikian. Dalam sejarah 

belum ada orang yang mengajarkan prinsip sejati alam semesta kepada manusia, selamanya belum 

pernah ada. Anda sekalian tahu, baik itu Lao Zi, Sakyamuni, Yesus, dan lainnya, mereka hanya 

mengajarkan sebagian dari prinsip Fa alam semesta ini yang Ia pahami sendiri, yang telah dibuktikan 

dan disadari sendiri, hanya mengajarkan sebatas yang mereka sendiri pahami, padahal Fa alam semesta 

ini tak bertepi. Buddha yang melampaui Tathagata jumlahnya tak terhitung, Fa yang mereka pahami 

juga jauh lebih besar, masih ada kehidupan mahabesar yang tidak berbentuk, yang tingkatnya jauh 

melampaui tingkatan Buddha, semuanya memiliki sifat kebuddhaan. Alam semesta bukanlah begitu 

kecil seperti yang dipahami manusia dalam agama, pemahaman umat manusia hanya terbatas dalam 

masyarakat umat manusia ini. Manusia mengira pemahaman agama sudah sangat besar, akan tetapi di 

dalam pandangan Dewa yang lebih tinggi adalah teramat kecil. 

Prinsip yang saya ajarkan barangkali sedikit lebih luas, selain itu saya mengajarkannya kepada 

manusia, sebetulnya ini adalah pertama kalinya di dalam sejarah. Hal yang saya lakukan ini juga 

menggunakan metode manusia, bahasa manusia, dengan menggunakan bentuk Xiulian terendah telah 

melakukan suatu hal yang terbesar. Dewasa ini karena bahasa dan kondisi yang berbeda, di Amerika 

Serikat, dan tempat lainnya yang belajar tidak sebanyak di daratan Tiongkok. Orang-orang yang belajar 

di daratan Tiongkok kebanyakan Xiulian dengan sungguh-sungguh, yang setiap hari berlatih dan 

berkultivasi ada 10 jutaan, sedangkan yang setengah berlatih dan yang hanya kadang kala latihan kalau 

dijumlahkan juga ada beberapa puluh juta, yang mengetahui Fa saya ini di daratan Tiongkok telah ada 

beberapa ratus juta, hampir begitu dibicarakan sepertinya siapa pun juga mengetahuinya. Tetapi saya 

tidak suka Fa ini masuk dalam politik, juga tidak boleh membiarkannya masuk politik. Hal-hal tentang 

Xiulian begitu memasuki arena politik akan sama dengan aliran sesat, kita hanya menyebar di kalangan 

rakyat, tidak melalui koran resmi, bahkan tidak berpromosi besar-besaran, semuanya juga karena 

praktisi Xiulian sendiri merasakan manfaatnya lantas mengajak orang lain berlatih. Seseorang merasa 

baik maka menyuruh anggota keluarganya juga ikut belajar. Kalian tahu apabila diri sendiri tidak 

begitu merasakan apa-apa maka ia tentu tidak akan menyuruh anggota keluarganya belajar. Bila 

anggota keluarga sendiri merasakan baik, sanak famili dan sahabat semua juga disuruhnya datang 

belajar, begitulah tersebar sudah di kalangan rakyat. Saya juga mengajarnya mulai dari tingkat yang 

paling rendah, secara bertahap meningkat, mengajarkannya secara demikian selama dua tahun, 

akhirnya benar-benar mengajarkan Dafa juga selama dua tahun, total empat tahun lamanya, di 

Tiongkok nyaris setiap keluarga telah mengetahuinya. Di luar negeri pengaruhnya juga sangat besar, 

meskipun seseorang belum Xiulian, tetapi banyak orang sudah pernah mendengarnya. Pengaruhnya di 
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Asia Tenggara barangkali sedikit lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat, di banyak negara 

juga sudah dibentuk pusat bimbingan, didirikan Himpunan Fa Buddha Falun Dafa, Himpunan Falun 

Dafa, ini menunjukkan sebuah tren yang meningkat pesat.  

Pada kesempatan ini saya beri tahu anda sekalian suatu hal, dengan meminjam perkataan 

Sakyamuni, bahwa sekarang ini adalah masa akhir Dharma yang merupakan saat-saat tidak wajar, 

artinya tidak ada Dharma lagi, Sakyamuni mengatakan bahwa Fa dari dia itu sampai pada masa akhir 

Dharma sudah tidak mampu lagi menyelamatkan manusia. Tentu saja ada banyak biksu juga tidak 

dapat berhasil Xiulian, karena ia juga tidak tahu bagaimana berkultivasi, pemahamannya terhadap kitab 

suci juga tidak benar, tidak dapat lagi memahami makna sejati dari kitab suci, oleh karena itu sangat 

sulit untuk berkultivasi. Sekarang ini orang yang belajar Dafa sangat banyak, saya beri tahu anda 

sekalian, keadaan apa pun yang muncul di dalam masyarakat manusia semuanya bukan karena 

kebetulan. Terdapat begitu banyak orang datang belajar, bukankah kalau tidak ada fenomena langit 

semacam ini pasti juga tidak akan muncul? Saya beri tahu anda sekalian, dijamin ia pasti ada sebabnya. 

Pada umat manusia terdapat prinsip saling menghidupi dan saling membatasi, munculnya yang 

lurus pasti juga akan muncul yang sesat. Maka di lain pihak, di dalam masyarakat zaman sekarang 

telah bermunculan berbagai aliran sesat, sejumlah besar Qigong palsu, pada permukaan tampaknya 

mereka demi uang dan ingin menjadi terkenal, sesungguhnya banyak dari mereka kemungkinan adalah 

reinkarnasi dari iblis jahat untuk mengacaukan dunia. Sakyamuni mengatakan bahwa sewaktu Ia 

mengajarkan Dharma-nya, Ia melihat masyarakat manusia “lengkap dengan lima unsur racun.” 

Sesungguhnya masyarakat zaman sekarang dibandingkan dengan waktu itu jauh lebih kompleks, 

adalah lengkap dengan sepuluh kejahatan, agama yang sesat juga sangat banyak. 

Di sini saya beri tahu anda sekalian, kita mutlak tidak mendirikan agama, anda ingin belajar 

silakan datang belajar, anda tidak ingin belajar silakan pergi, adalah secara sukarela. Seumpama, 

memaksa anda belajar, tidak boleh tidak belajar, diharuskan belajar, setelah belajar tidak boleh pergi, 

harus tinggal di sini, anda sekalian tahu hal seperti inilah yang disebut mempraktikkan ajaran sesat. 

Kalau Fa yang benar-benar lurus, maka harus hati manusia sendiri yang berkeinginan belajar, itu 

barulah benar. Mengharuskan dan memaksa orang berkultivasi, dapatkah ia berkultivasi? Ia mutlak 

tidak berkultivasi dengan sungguh-sungguh, hanya bila manusia sendiri dengan sungguh hati ingin 

mempelajari baru dibenarkan, oleh karena itu memaksa orang untuk ikut pada dasarnya tidak akan 

berguna. Kita tidak bertindak seperti itu, anda ingin belajar maka belajarlah, apabila belajar maka saya 

akan bertanggung jawab terhadap anda. Tak peduli seberapa besar takdir pertemuannya, asalkan anda 

ingin belajar maka saya bertanggung jawab terhadap anda, bila tidak ingin belajar maka kerjakanlah 

hal-hal lain sesuka anda. 

Tujuan saya mengajarkan Fa ini adalah memberi tahu anda sekalian akan sesuatu yang indah 

dan kabar gembira. Di antara kalian nyata-nyata memang ada banyak yang mempunyai jodoh yang 

semestinya memperoleh Fa ini, juga senantiasa menanti ingin memperoleh Fa ini. Saat umat manusia 

mencapai masa yang sangat kacau ini, seluruh moralitas masyarakat sedang merosot ke bawah. Banyak 

orang mengatakan akan ada bencana besar, kalau boleh saya beri tahu anda sekalian, dewasa ini tidak 

akan ada bencana besar seperti yang dikatakan mereka, akan tetapi bagi manusia bila terus-menerus 

rusak seperti ini akan sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Coba anda sekalian pikirkan, orang-

orang di dalam masyarakat zaman sekarang sudah seperti apa jadinya, bermacam-macam gejala 
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kebobrokan sungguh sudah terlalu banyak, hampir tidak bisa dihitung. Wahai manusia, mengapa anda 

disebut manusia? Oleh karena manusia hidup di dunia harus memiliki standar moral dan norma-norma 

sebagai manusia, dengan demikian barulah disebut manusia, bila sebaliknya tidak akan disebut sebagai 

manusia. Tidak dapat dikatakan karena anda mempunyai sebuah otak dan empat anggota tubuh maka 

bisa disebut sebagai manusia. Kera juga punya empat anggota tubuh, pada ruang dimensi lain makhluk 

hidup yang mirip dengan manusia masih sangat banyak, mereka pun tidak bisa disebut manusia. 

Karena manusia mempunyai standar kelakuan dan moralitas, serta norma-norma moralitas barulah 

disebut manusia. Apabila manusia telah melepaskan norma-norma moralitas dan tidak lagi memiliki 

standar moral, maka persis seperti hewan, dengan demikian langit tidak lagi menganggapnya sebagai 

manusia -- melainkan sebagai hewan. Pada saat itu manusia benar-benar berada dalam keadaan yang 

mengerikan. 

Mengapa mengerikan? Anda sekalian coba pikirkan, ini adalah ruang dimensi manusia, bumi 

adalah diciptakan Dewa khusus untuk manusia, dan bukanlah diciptakan untuk hewan. Bila demikian, 

begitu banyak orang yang tidak baik jangan dikira sekarang mereka berani berbuat hal kacau apa pun, 

kemungkinan mereka akan menghadapi bahaya pemusnahan. Ada banyak orang yang baik hati, juga 

ada banyak orang yang agak baik ikut-ikutan merosot ke bawah. Pada saat ini seandainya seseorang 

tidak bisa Xiulian, tapi kalau prinsip ini saya sampaikan kepadanya pasti ia juga akan sadar, menyadari 

apa yang terjadi dengan umat manusia, sehingga tidak sampai berakibat mengerikan dikarenakan terus 

merosot ke bawah. 

Saya sekali berbicara tidak ada habisnya, selalu ingin memberi tahu anda sekalian prinsip-

prinsip ini. Karena saya masih harus pergi ke Houston mengadakan rapat, di sini saya hanya ingin 

sekadar berjumpa dengan kalian, menyampaikan beberapa patah kata secara sederhana, sambil 

melihat-lihat kalian, (tepuk tangan) bersamaan saya juga sekali lagi beri tahu anda sekalian bahwa Fa 

ini sungguh sangat berharga, saya sedang tanpa pamrih mengajarkannya kepada kalian. Ini adalah Fa 

sejati tanpa banding yang selama ratusan bahkan ribuan tahun ingin diketahui oleh manusia namun 

tidak diwariskan. Wahai manusia, dalam dambaan anda terhadap benda yang berharga walau yang 

berhasil didapat hanya sekelumit, bahkan hanya sepatah kata, maka anda akan begitu menyayanginya, 

tidak akan terlupakan seumur hidup. Kalau saja datang benda yang lebih berharga, bahkan saat saya 

persembahkan secara komplit kepada anda, anda malah merasakan mengapa begini mudah 

mendapatkannya, maka ada orang kemungkinan tidak bisa menyayanginya. Manusia terkadang ada 

semacam kelemahan, tidak begitu menyayangi benda yang mudah didapat. Akan tetapi saya beri tahu 

anda sekalian, juga tidak ada cara lain. Saya tidak akan menyuruh setiap orang pergi mencari saya, 

saya hanya bisa memberikan segalanya ini kepada kalian, agar anda sekalian mengetahuinya, juga agar 

lebih banyak lagi orang mengetahuinya, sekali lagi menjalin tali perjodohan, juga hanya bisa dilakukan 

seperti ini, perihal menyayangi ataupun tidak adalah urusan kalian pribadi, kalian memiliki perjodohan 

di muka. Manusia punya kemampuan menganalisa, kalian lihatlah dulu apakah prinsip ini baik atau 

tidak, saya kira, setiap orang mempunyai sifat kebuddhaan, anda sadarilah sendiri. (Tepuk tangan) 

Kalian sepertinya ada yang datang kemari dari tempat yang sangat jauh, semuanya juga tidak 

ingin meninggalkan tempat ini. 

 

Pengikut: Guru, bolehkah memotret? 
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Shifu: Boleh memotret. 

 

Pengikut: Bolehkah mengajukan pertanyaan? 

 

Shifu: Begini, waktu kita tidak banyak, saya beri kalian waktu setengah jam lagi. Saya akan 

menjawab sejumlah pertanyaan anda. Dengan demikian saya mengajukan persyaratan bagi anda: untuk 

hal yang bersifat representatif, yang benar-benar membingungkan anda, maka anda ajukanlah. Masalah 

yang bisa dimengerti melalui baca buku janganlah diajukan, karena orangnya begitu banyak, bila setiap 

orang mengajukan sebuah pertanyaan, dua jam pun tidak akan terjawab habis, bagaimana menurut 

kalian? 

 

Pengikut: Bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan? 

 

Shifu: Boleh, boleh. 

 

Pengikut: Semua buku Guru sudah saya baca, juga sedang belajar Fa, maka saya juga memberi 

tahu banyak teman maupun famili. Mereka khawatir karena dulu kebanyakan adalah penganut agama 

Buddha, tentu saja teman-teman yang beragama Kristen juga banyak, dikhawatirkan kalau sekarang 

mempelajari Falun Gong, padahal dulu mereka suka melafal mantera, suka ke gereja, masih bolehkah 

melakukan hal-hal tersebut? 

 

Shifu: Baik, saya jawab. Maksud anda adalah, percaya terhadap agama lain bolehkah belajar 

Falun Gong ini, adakah gangguannya? Saya sebenarnya sudah pernah menjawabnya di dalam buku, 

tapi baiklah akan saya bahas lagi. 

Perihal kultivasi Buddha, bukanlah seperti yang dipahami oleh manusia biasa yaitu semacam 

ilmu pengetahuan. Berkultivasi Buddha adalah suatu masalah yang sangat serius. Segala urusan di 

dunia tidak ada yang seserius hal ini, juga tidak ada yang sedemikian luar biasa seperti hal ini. Xiulian 

terbagi dalam aliran Fa, di dalam agama Buddha juga disebutkan aliran Fa tidak mendua. Tadi sudah 

saya sampaikan bahwa agama Buddha sesampainya di masa akhir Dharma, sudah tidak mudah untuk 

berkultivasi. Mengapa jadi tidak mudah berkultivasi? Karena dewasa ini manusia sudah tidak dapat 

memahami makna yang ada dalam kitab suci. Terutama kamus ajaran Buddha zaman sekarang, yang 

dijelaskan mereka, maksudnya tidak sama dengan yang diajarkan oleh Sakyamuni saat itu. 

Umpamanya Buddha Sakyamuni menjelaskan tentang aliran Fa tidak mendua, adalah menunjukkan 

bahwa di dalam Xiulian tidak boleh berkultivasi campuran, tidak boleh secara bersamaan berkultivasi 

dua macam aliran atau lebih. Umpamanya anda belajar aliran Zen maka anda tidak boleh belajar aliran 

Tanah Suci, anda belajar Tanah Suci maka anda tidak boleh belajar aliran Tiantai atau aliran Huayan, 

anda belajar aliran Huayan maka anda tidak boleh belajar aliran Tiantai, juga tidak boleh belajar aliran 

Zen, juga tidak boleh belajar aliran Tantra. 

Mengapa bisa begini? Manusia zaman sekarang sudah tidak mengerti lagi, asalkan Buddha 

maka disembah, asalkan Buddha mereka sekaligus pelajari, tak peduli Ia dari aliran mana, inilah salah 
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satu sebab paling pokok yang membuat biksu sekarang ini tidak berhasil berkultivasi. Sesungguhnya 

setiap Buddha memimpin surga miliknya sendiri, setiap surga terdapat seorang Tathagata, umpamanya, 

Buddha Bhaishajaguru memimpin Dunia Berglasir, Dunia Huayan ada Tathagata Huayan, Dunia Lotus 

ada Tathagata Lotus, Dunia Sukhavati ada Buddha Amitabha dan lain-lain. Setiap Tathagata 

mempunyai seperangkat metode Xiuliannya sendiri, titik dasar dari prinsip Buddha-nya adalah hasil 

pencerahan kesadaran dari prinsip hukum alam semesta, namun pemahaman dan metode Xiulian setiap 

Tathagata berlainan. Mengapa begitu? Anda sekalian tahu, kemampuan Buddha berlainan, setiap 

Buddha tidak sama, Buddha ini punya kemampuan yang begini, Buddha itu punya kemampuan yang 

begitu, tetapi semuanya berada pada taraf kondisi yang sama, walau begitu kemampuannya berbeda. 

Seperti kalian masuk kuliah, anda adalah mahasiswa, ia juga mahasiswa, anda kuliah eksakta, ia kuliah 

sastra, ia kuliah pertanian, ia kuliah meteorologi, semuanya berbeda. Sama-sama mahasiswa tetapi 

ilmu yang dikuasai dan yang dipelajari tidak sama. Saya beri contoh secara sangat sederhana. 

Wahai manusia, anda mau pergi ke dunia mana, dalam agama Buddha dahulu harus berikrar 

mau pergi ke tempat tersebut, bunyinya: Saya mau pergi ke dunia Tanah Suci, berkultivasi mencapai 

tempat Buddha Amitabha, menjadi umatnya Sang Buddha, atau berkultivasi menjadi Bodhisattva, 

berkultivasi menjadi Arhat. Setelah anda berikrar maka anda berkultivasi dalam aliran tersebut, 

membaca sutera Amitabha, melafal nama Buddha Amitabha, maka kitab-kitab lainnya juga sudah tidak 

boleh dibaca. Inilah yang disebut Xiulian dengan aliran Fa tidak mendua. Sementara ada orang yang 

ingin ke Dunia Huayan, maka bacalah “Sutera Huayan,” yang lainnya jangan dibaca lagi. Manusia 

merasa semuanya sama adalah prinsip Buddha, semua ada manfaatnya bagi manusia, ini adalah yang 

manusia pikirkan, bila tidak diperhatikan bisa kacau. Di dalam sebuah kitab sudah tercakup seluruh 

prinsip bagi orang Xiulian dari tingkat terendah hingga tingkat tinggi, hati manusialah yang merasa 

bahwa kultivasi campuran akan bermanfaat. 

Masyarakat manusia sekarang ini adalah tertutup, seluruh Dewa tulus penyelamat umat 

manusia sudah tidak mengurusi manusia lagi. Tidak mengurusi lagi disebabkan mereka berpendapat 

manusia zaman sekarang sudah sangat buruk dan mereka tidak menghendaki lagi, tidak 

menyelamatkan lagi, tadi sudah saya utarakan sebuah perkataan, mengatakan saya mengajarkan Fa ini 

sangat sulit, banyak Dewa dan Buddha menghalangi untuk diajarkan, mereka berpendapat manusia 

zaman sekarang tidak bisa diselamatkan lagi, juga tidak bisa dipertahankan lagi. Perihal tersebut 

manusia tidak ada yang tahu, manusia malah merasa nyaman hidupnya. Manusia tidak tahu orang 

zaman sekarang dengan orang zaman dulu dalam hal moralitas terpaut begitu besar. Manusia juga tidak 

tahu perbedaan di langit dan di bumi begitu besar, bagaimana Dewa dan Buddha menilai manusia, 

betapa bersih murni di atas langit, betapa luar biasa dan betapa agungnya Buddha! 

Jarak perbedaan antara manusia dengan manusia langit sangatlah jauh. Langit di dunia manusia 

memang terlihat sangat cerah, karena manusia melihatnya dengan menggunakan mata manusia yang 

terbentuk oleh materi pada ruang ini; apabila manusia punya kemampuan berdiri di ruang tingkat tinggi 

untuk melongok umat manusia, anda akan menemukan masyarakat umat manusia bagaikan ombak 

hitam yang bergulung-gulung, dengan karma sangat berat, amat kotor sekali, oleh karena itu pandangan 

Dewa dan Buddha bukanlah seperti yang dibayangkan oleh manusia. Menolong manusia adalah karena 

Dewa dan Buddha berbelas kasih kepada manusia, bukan dengan anda mengatakan Buddha baik maka 

Buddha lantas menerima anda, juga bukan dengan anda menginginkan sesuatu maka Dewa dan Buddha 



33 

 

lantas akan memberikan kepada anda. Sesungguhnya baik Dewa maupun Buddha, mereka terhadap 

Xiulian tidaklah mementingkan formalitas. Agama sekalipun dikembangkan lebih besar lagi juga tidak 

berarti Xiulian. Saya mengajarkan Gong juga adalah demi manusia, bukan demi menyebarkan agama, 

Dewa dan Buddha tidak mengakui bentuk keagamaan itu sendiri, hanya mengakui manusia. 

Manusia selalu mengatakan agama yang saya anut begitu baiknya, seolah-olah ia sedang 

membela Buddha, sepertinya ia sudah membela Yesus dan sudah membela Tuhan. Bukan begitu 

halnya, makin ia bersemangat pada agama itu sendiri akan makin terikat, makin kuat keinginan hatinya, 

ia akan makin menjauhi Dewa. Padahal agama adalah bentuk Xiulian yang dibuat oleh manusia, 

betapapun sempurnanya suatu agama bukan berarti Xiulian seseorang juga sudah sempurna. Manusia 

giat pada bidang ini, Buddha dan Dewa setelah melihat akan sangat sedih. Buddha tidak memandang 

formalitas anda di atas dunia, sekalipun sudah dibuddhiskan atau sudah dipermandikan, bila hati anda 

masih tetap adalah hati manusia biasa lalu apa gunanya? Buddha tidak melihat hal-hal tersebut, dia 

hanya melihat apakah anda benar-benar berkultivasi. Anda tidak dibuddhiskan, juga tidak 

dipermandikan, bahkan anda tidak membakar dupa dan tidak melafal nama Buddha, melainkan berbuat 

sesuai tuntutan Dewa dan Buddha, gigih maju berkultivasi dengan sungguh-sungguh, maka setelah ia 

melihat pasti akan sangat gembira, tidak usah diminta, Ia setiap saat akan melindungi anda, menjaga 

anda, membantu anda Xiulian. Bukankah demikian prinsipnya? (Tepuk tangan) 

Ada orang berkata, saya tidak sanggup melepas buku-buku agama Buddha, tidak sanggup 

melepas “Alkitab,” tidak sanggup melepas bacaan mantra. Yang tidak sanggup dilepas adalah 

agamanya, bukan tidak sanggup melepas Buddha-nya. Kalian pertimbangkan secara teliti dan amatilah, 

bukankah seperti itu orang beragama di zaman sekarang? Manusia mengapa tidak sanggup melepas 

hal-hal tersebut? Coba galilah sampai ke sumber hati nurani diri sendiri, amatilah bagaimana hati anda 

mengenali masalah tersebut? Ada sebagian hal jangan hanya dilihat secara permukaan, yang 

mengultivasi diri sendiri dengan sungguh-sungguh dia barulah yang benar-benar percaya pada Dewa 

dan Buddha. Buddha juga demikian melihatnya, mereka juga tidak melihat bagaimana baiknya 

pengelolaan suatu agama. Anda sekalian tahu dalam sejarah ada banyak orang yang telah berhasil 

Xiulian, akan tetapi ia belum tentu berasal dari kalangan agama, banyak tokoh-tokoh bijak tidak 

berkultivasi di dalam agama, ia terus-menerus mendisiplinkan diri sendiri, yang dipikirkan adalah 

bagaimana menjadi orang baik, bila sanggup secara teguh berlaku demikian dalam jangka waktu lama, 

setelah makin lama makin baik maka Buddha akan peduli terhadapnya, ia niscaya dapat mencapai 

kesempurnaan. 

Prinsip yang saya ajarkan, dibicarakan lebih lanjut adalah agar anda menjadi orang baik, 

menjadi orang yang lebih baik, serta menjadi orang baik yang melebihi manusia biasa. Setelah berhasil 

maka anda adalah manusia luar biasa, jika bisa melebihi lagi maka anda adalah kehidupan pada taraf 

kondisi yang lebih tinggi, dengan demikian orang semacam ini apabila tidak naik ke surga apakah 

masih layak tinggal di bumi? Manusia adalah hidup demi egonya, demi kekuasaan, demi reputasi dan 

demi kepentingannya sendiri, manusia di bumi sudah tidak sama dengan anda. Begitulah prinsipnya. 

Apabila anda berkenan maka bicaralah begini kepada mereka, tak peduli agama apa pun, begitu Dewa 

telah melepasnya, maka niscaya menjadi suatu formalitas masyarakat manusia biasa, suatu pekerjaan 

masyarakat, bagi Xiulian sejati sesungguhnya tidak berpengaruh apa-apa. Tetapi di sini ada suatu 

masalah keseriusan terhadap Xiulian, berspesialisasi tunggal barulah kultivasi yang sejati. Ia mau 
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belajar maka belajarlah, beri tahu mereka walau tidak berpengaruh namun ada suatu hal keseriusan 

dari Xiulian. Beri tahu mereka tak berpengaruh, setelah membaca buku tentu akan memahami.(Tepuk 

tangan) 

 

Pengikut: Anda selain mengajarkan kami latihan lima perangkat metode Gong, saya 

menemukan masih ada satu perangkat Shouyin seperti yang Anda peragakan. 

 

Shifu: Saya sampaikan dulu pada kalian apa itu Shouyin. Shouyin adalah semacam bahasa 

Buddha, semacam cara komunikasi Buddha, karena pada saat Buddha menyampaikan sesuatu, bila 

tidak ingin menggunakan bahasa maka menggunakan Shouyin. Antara Buddha dengan Buddha juga 

menggunakan cara telepati. Setiap kali saat anda melihat Fashen saya maupun dalam mimpi bertemu 

Buddha atau Bodhisattva, kadang kala mereka berbicara kepada anda dengan tanpa menggerakkan 

mulut, tetapi anda mendengar suaranya, itu adalah menggunakan pancaran telepati, dengan istilah masa 

kini disebut pancaran tiga dimensi bersuara. Pada saat mengajar Fa kepada banyak Bodhisattva dan 

Arhat juga seringkali menggunakan cara Shouyin. Ini bukanlah bahasa isyarat untuk orang bisu, 

dibandingkan itu lebih suci murni dan keampuhannya besar. Justru karena ia adalah bahasa Buddha, 

maka perlakuan Shouyin mengandung energi dan keampuhan, bagi makhluk hidup di bawah tingkatan 

Buddha apa yang diekspresikan oleh Buddha adalah Fa. Tetapi Shouyin mirip dengan perkataan, 

bahasa bisa diutarakan dengan komposisi begini, juga bisa diutarakan dengan komposisi begitu, suatu 

masalah dapat pula dibicarakan dari berbagai sudut pandang yang berbeda, maka ia tidaklah tetap, 

tidak ada ketentuan. Tetapi juga ada Shouyin tetap yang digunakan khusus untuk latihan Gong, yakni 

gaya tangan membentuk suatu simpul yang statis, dinamakan Dingyin. Umpamanya membentuk 

Shouyin Lotus, atau simpul statis yang dilakukan saat kita berlatih Gong, semua itu adalah Dingyin. 

Maka Shouyin yang bergerak tentu tidak sama dengan Shouyin yang tetap. Di dalam rekaman VCD 

latihan Gong, Shouyin yang saya lakukan adalah ucapan saya yang diperlihatkan kepada sisi kalian 

yang sudah mengerti sebelum kalian berlatih Gong, juga untuk diperlihatkan kepada makhluk hidup 

pada ruang dimensi lain, oleh karena itu kalian tidak perlu mempelajarinya. Pada masa mendatang 

kalian yang berhasil kultivasi menjadi Buddha bisa melakukan semua itu. (Tepuk tangan) 

 

Pengikut: Guru Li, apakah hari ini Anda bisa memasang Falun kepada setiap orang dari kita 

semua? (Tepuk tangan) 

 

Shifu: Saya beri tahu anda, asalkan anda Xiulian dengan kesungguhan hati, biarpun di kelas 

ini ataupun dengan anda membaca buku sendiri, semua bisa mendapatkannya. Saya juga beri tahu anda 

sekalian, benar-benar sayangilah buku ini. Sekarang mungkin anda belum dapat mengenali, yang 

diajarkan dalam buku ini adalah prinsip kebuddhaan, buku ini sudah mencakup setiap tingkat di dalam 

Xiulian. Sesungguhnya yang menuntun anda Xiulian adalah Fa Buddha. Di dalam proses Xiulian, 

Buddha dan Dewa akan membantu anda. Coba anda sekalian pikirkan, siapa yang menetap di setiap 

tingkat langit? Bukankah para Dewa dan Buddha? Buddha yang lebih tinggi, yang lebih tinggi lagi, 

bahkan lebih-lebih tinggi lagi? Oleh karena itu saya beri tahu anda, pada buku tersebut setiap hurufnya 

adalah Buddha yang tak terhitung yang tersusun bertingkat-tingkat, terakhir adalah Fashen saya, selain 
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itu pada tingkat yang berbeda juga akan tampak Falun. Dengan mengambil buku ini lalu membacanya, 

mengapa ada sementara orang setelah membaca akan merasa nyaman, setelah membaca bisa 

melenyapkan karma, setelah membaca penyakit bisa sembuh? Tentu saja di dalam Xiulian tidaklah 

dengan sekaligus melenyapkan karma, untuk pertama kali tidak bisa langsung dilenyapkan terlalu 

banyak. Setelah pikirannya meningkat baru bisa dilenyapkan lagi sebagian, dilakukan secara begini 

agar bisa meningkat di dalam Xiulian, maka keampuhan Fa ini adalah sangat besar. Coba kalian 

pikirkan, dengan begitu apakah perlu saya sendiri yang memasang Falun? Siapa pun bisa 

memperolehnya asalkan mau belajar dengan sungguh hati dan mau berkultivasi. Dafa sedang 

menyebar ke seluruh dunia, justru karena saya tidak bisa menemui setiap orang di dunia, sedangkan di 

Tiongkok hanya praktisi yang pernah ikut ceramah saja yang pernah bertemu dengan saya, sebagian 

besar praktisi lainnya tidak pernah bertemu saya; di dalam Xiulian jika tidak ada benda yang saya 

berikan termasuk Falun, apakah dibenarkan? Tidak dibenarkan. Oleh karena itu saya seyogianya 

mengisikan kemampuan saya ke dalam buku ini. Asalkan ada orang yang berkultivasi, begitu membaca 

buku akan bisa memperoleh seluruh benda yang diperlukan di dalam Xiulian. 

Dewasa ini ada banyak praktisi juga mencari saya ke mana-mana, saya tidak ingin menemui 

mereka. Tidak menemui tentu ada sebabnya, yaitu saya ingin mereka Xiulian secara sungguh-sungguh 

di tempat masing-masing. Ada sementara praktisi setelah bertemu saya hatinya mudah bergejolak, 

dengan demikian menghambat Xiulian-nya. Saya ingin ia Xiulian dengan hati tenang. Saya tentu tidak 

bisa hanya mengajar Fa melulu, anda masih harus memperoleh Fa, maka diberi anda waktu untuk 

membaca dan mempraktikkannya, dengan demikian saya sebisa mungkin jarang menemui praktisi. 

Dengan tidak bertemu, jika Fa yang saya ajarkan ternyata tidak bisa bertanggung jawab terhadap anda, 

itu sama dengan usaha saya jadi sia-sia. Oleh karena itu asalkan anda mau membaca buku, asalkan 

anda berkultivasi dengan sungguh-sungguh, benda yang seharusnya anda peroleh di dalam aliran ini 

semuanya dapat anda peroleh, dijamin demikian. (Tepuk tangan) 

Selama ribuan tahun para pengikut Buddha Sakyamuni bukankah juga tidak pernah melihat 

wajah gurunya dan hanya berkultivasi sesuai kitab suci? Bagi yang berkultivasi sejati, Fa ini mampu 

memberi anda segala yang dibutuhkan. Saya memberikan anda Falun biasanya juga tidak 

memperkenankan anda melihatnya, singkirkanlah keterikatan semacam itu yang seolah-olah anda baru 

mau belajar kalau diberi sesuatu benda. 

 

Pengikut: Guru Li, Anda mengatakan Qigong ada yang palsu, ada yang asli, bagaimana kami 

membedakan mana yang palsu dan mana yang asli? 

 

Shifu: Qigong ada yang asli ada yang palsu, manusia biasa sangat sulit membedakannya, 

karena standar manusia sekarang dalam menimbang baik atau buruk sudah berubah. Kalau sudah 

sungguh-sungguh Xiulian dengan perlahan-lahan akan bisa membedakannya. Lihat dulu apa yang ia 

ajarkan, apakah yang ia ajarkan berupa prinsip yang lurus, ataukah hanya di permukaan saja menyuruh 

orang berbuat kebajikan tetapi dibenaknya adalah menipu orang demi uang. Xiulian Fa Buddha adalah 

sangat serius, mutlak tidak boleh dicampur-adukkan dengan uang. (Tepuk tangan) Segala hal apa pun 

di dunia bisa dipergunakan manusia untuk mengeruk keuntungan, hanya Fa Buddha saja yang mutlak 

tidak boleh. Ada juga sementara orang adalah demi tujuan mencari nama. Reputasi dan kepentingan 
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pribadi adalah keterikatan abadi dari manusia biasa, master Qigong palsu semacam ini bisa membawa 

manusia ke jalan yang sesat, tidak mampu menyelamatkan manusia malah bisa menghancurkan 

manusia. 

Sebetulnya dosa mereka tidak kecil. Apabila orang dengan bakat dasar sangat tinggi yang 

datang untuk memperoleh Fa telah dihancurkan olehnya, coba pikirkan betapa besar dosanya. Demi 

uang dan harta berbuat kejahatan yang begitu besar, dosa ini tidak bakal bisa dielakkan dengan dalih 

“mencari keuntungan.” Di Tiongkok pada waktu muncul klimaks Qigong, para guru Qigong pada 

dasarnya menyebarkan Qigong dengan tanpa pamrih. Justru si palsu yang muncul sekarang ini 

membuat kacau dengan sangat hebat. Akan tetapi ada juga banyak master Qigong pada saat awal 

kemunculannya sangat baik dan mereka semua Xiulian Fu Yuanshen, sisi manusia dari dia sendiri apa 

pun juga tidak tahu, setelah melewati waktu sekian lama maka timbullah keinginan untuk cari nama 

dan keuntungan. Saat sebelum tampil ke masyarakat berkat ada gurunya yang mengawasi dan Fu 

Yuanshen-nya juga mengendalikan, tetapi begitu tampil melakukan sesuatu, sisi manusianya paling 

mudah tergiur oleh nama dan keuntungan duniawi, maka begitu ia mengejar benda-benda tersebut dia 

sudah mulai jatuh ke bawah, dengan demikian Gong-nya akan sirna, bahkan master Qigong sendiri 

juga bisa terkena penyakit. 

 

Pengikut: Mohon tanya Guru, kami sebagai praktisi, jika telah mencapai kesempurnaan, akan 

pergi ke mana? 

 

Shifu: Saya punya Dunia Falun. Dunia surga sangat banyak, boleh juga saya ceritakan sedikit 

kepada kalian. Yang hadir di sini sepertinya ada banyak yang tingkat intelektual manusianya sangat 

tinggi, maka saya secara ringkas akan menyampaikan kepada kalian gambaran tentang alam semesta. 

Yang diketahui manusia hanya satu ruang dimensi ini, juga bukan begitu sederhana seperti 

yang dipahami oleh umat Buddha. Buddha Sakyamuni semasa masih hidup, ada banyak prinsip sejati 

yang berhasil disadari dan dibuktikan dari prinsip fundamental alam semesta, orang-orang di zaman 

itu tidak mencatatnya, juga tidak tercatat di dalam kitab suci, tidak diwariskan kepada manusia di bumi. 

500 tahun setelah wafatnya Sakyamuni, generasi penerusnya baru menyusun kitab-kitab tersebut. 

Semua orang tahu 500 tahun kemudian apa yang diajarkan oleh Sakyamuni, orang-orang tentu sangat 

sulit mengetahuinya dengan akurat, beginilah buku kitab yang ditinggalkan sekarang ini, 

sesungguhnya dengan perkataan semula Buddha Sakyamuni sudah jauh berbeda, akan tetapi masih 

mengandung sebagian prinsip Buddha, maka juga bisa untuk Xiulian. Hanya sebanyak itulah yang 

seharusnya diketahui oleh manusia di masa lampau, sebanyak itulah yang seharusnya diketahui oleh 

makhluk hidup pada ruang dimensi ini. 

Alam semesta bukanlah sekecil yang digambarkan di dalam kitab suci agama Buddha, juga 

bukanlah begitu sederhana seperti yang dikatakan oleh orang yang Xiulian aliran Tao di masa lampau. 

Yang diajarkan oleh Sakyamuni pada waktu itu adalah Hukum Arhat yang merupakan buah status 

terendah di dalam tingkatan buah status. Ia tentu juga pernah mengajarkan yang lebih tinggi tapi tidak 

banyak yang diwariskan. Buddha Sakyamuni waktu itu pernah berkata bahwa Buddha Tathagata 

banyaknya seperti jumlah pasir di sungai Gangga, setiap Buddha Tathagata memimpin sebuah surga, 

lingkup yang Ia katakan sudah sangat besar bagi manusia. Sebetulnya anda sekalian sudah tahu bahwa 
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molekul adalah terbentuk dari partikel-partikel mikroskopis, manusia hidup di antara molekul dan 

planet. Sesungguhnya galaksi juga adalah sebuah partikel di dalam alam semesta, sedangkan lingkup 

yang terdiri dari banyak galaksi juga mempunyai tepi dan batok luarnya, ini adalah yang dinamakan 

alam semesta oleh umat manusia. Sebenarnya ini hanya sebuah alam semesta kecil, melebihi alam 

semesta kecil ini di luarnya apa? Ilmu pengetahuan zaman sekarang bahkan memikirkannya pun sudah 

tidak berani, manusia bahkan tidak mempunyai gambaran sama sekali. Alam semesta pada dasarnya 

juga bukan terbentuk oleh Big Bang.7 

Di luar alam semesta kecil ini sangat jauh, sangat jauh sekali masih ada badan langit yang 

identik dengan alam semesta kecil ini. Dewa dan Buddha mempunyai tingkatan, Buddha pada tingkat 

rendah tidak akan mampu melihat tingkat yang tinggi. Dilihat dari sudut pandang Dewa dan Buddha 

yang lebih tinggi, ini masih sangat-sangat kecil ruang lingkupnya. Manusia ingin menelitinya adalah 

tidak mungkin. Manusia tahu tentang kecepatan cahaya, tetapi kecepatan cahaya bukanlah yang 

tercepat. Cahaya dibatasi oleh waktu dan ruang; waktu dan ruang juga terbentuk oleh materi dalam 

alam semesta, sedangkan di dalam ruang kita ini termasuk cahaya semuanya juga adalah materi, tiap 

materi mempunyai energi. Anda sekalian hidup di ruang molekul ini, baik udara, kayu, air, logam, 

tanah dan batu semuanya terbentuk oleh molekul yang merupakan partikel di tingkat ini. Di dalam 

tingkatan ruang ini orang tidak akan merasakan bahwa molekul dapat memancarkan energi radio aktif, 

ini disebabkan manusia sendiri juga terbentuk oleh molekul, sesungguhnya molekul juga memiliki 

energi. Cahaya di dalam ruang dimensi umat manusia juga adalah partikel dari tingkatan ini sebagai 

permukaan. Yang saya maksudkan ialah pada ruang dimensi yang berbeda terdapat cahaya yang 

berbeda, materi yang membentuk cahaya pada ruang dimensi yang berbeda juga tidak sama, oleh 

karena perbedaan waktu dan ruang, maka kecepatan cahaya sebetulnya juga tidak sama. Jika kita terus 

menelusuri ke bawah, atom memiliki energi, inti atom energinya lebih besar, neutrino lebih besar lagi. 

Elektron, quark, neutrino, tingkat demi tingkat daya radio aktifnya makin kuat dan energinya makin 

besar, partikel makin ke bawah, energi dan radio aktifnya makin besar, terus hingga mencapai materi 

asal muasal kekuatan energinya begitu dahsyat, sehingga susah dibayangkan oleh manusia. Tentu saja 

manusia selamanya juga tidak akan bisa mengenali materi asal muasal. 

Hal-hal yang saya sampaikan tadi adalah untuk memberi tahu kalian, alam semesta ini tidak 

sebegitu dangkal seperti yang dikenali oleh manusia. Di dalam alam semesta raya ada berapa alam 

semesta yang ukurannya tidak sama? Ini adalah bilangan yang tak terhingga. Tetapi ini hanyalah 

sebagai perumpamaan yang dibicarakan dalam satu sistem alam semesta kecil, boleh dikatakan, kira-

kira ada 3.000 alam semesta kecil membentuk sebuah alam semesta tingkat kedua yang lebih besar, 

alam semesta tingkat kedua sebanyak ini membentuk lagi alam semesta tingkat ketiga. Begitu 

berkembang seterusnya bagi manusia boleh dikatakan tiada habisnya, oleh karena itu langit ini ada 

seberapa besar, saya beri tahu kalian, umat manusia selamanya juga tidak akan bisa menyelidiki badan 

langit pada akhirnya ada seberapa besar, Buddha Tathagata pun tidak sanggup menyelidiki. Ia begitu 

mahabesar, bukan seperti yang dikenali oleh pengetahuan manusia yang ada sekarang ini. 

                                                 
7  Big Bang - Peledakan besar. 
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Anda sekalian coba pikirkan kata-kata yang saya sampaikan tadi, sekelumit ilmu pengetahuan 

yang dikuasai oleh umat manusia zaman sekarang dapat diperhitungkan sebagai apa? Hanyalah “materi 

pelajaran anak-anak.” Selain itu ilmu pengetahuan empiris sekarang ini telah menuntun manusia 

seutuhnya ke arah yang serong, ilmu pengetahuan empiris menimbulkan banyak ilusi. Hal ini kalian 

mungkin masih belum menyadarinya, saya ambil sebuah contoh, seperti tadi alam semesta yang saya 

katakan, ilmu pengetahuan empiris sekarang menganggapnya terbentuk oleh Big Bang, bukankah ia 

telah menciptakan sebuah ilusi bagi anda? Orang-orang semua beranggapan demikian. Ilmu 

pengetahuan empiris beranggapan manusia berasal dari hasil evolusi, menurut teori evolusi, manusia 

berasal dari hasil evolusi kera, sebetulnya sama sekali bukanlah demikian, bukankah itu membawa 

anda ke jalan yang salah? Pemahaman manusia terhadap materi sebenarnya juga tidak seperti itu, 

pemahaman dasarnya semua salah. Selain itu manusia di dalam ilusi tersebut tertutup seluruhnya oleh 

pemahaman ini, makin lama makin tertutup, manusia hampir membuat diri sendiri tertutup tanpa celah 

sedikit pun, bahkan wajah asli alam semesta ini sepenuhnya tertutup olehnya. Di dalam kondisi seperti 

ini, coba kalian pikirkan, barang siapa membahas tentang wajah asli alam semesta, yang namanya ilmu 

pengetahuan ini apakah bisa menerima? Ilmu pengetahuan ini sudah membentuk kondisi semacam ini, 

ia pasti berefek menghadang, oleh karena itu ketika membicarakan hal-hal yang lebih tinggi ia bisa 

saja mengatakan bahwa anda bertakhayul, seperti inilah prinsipnya. 

Banyak orang dengan demikian telah membentuk sebuah konsep yang kaku, apabila dalil dan 

teori orang terdahulu, seperti teori relativitas Einstein, orang mengira ini adalah puncak dari ilmu 

pengetahuan. Orang berikutnya semua meletakkan pemahamannya pada basis itu, barang siapa ingin 

dan berani berpikir lebih tinggi sedikit atau di dalam riset ada sedikit melampaui, segera akan ada orang 

berkomentar, “Wah anda lebih hebat dari Einstein ya?!” Mengapa demikian? Karena lingkungan 

materi yang telah terbentuk oleh ilmu pengetahuan empiris modern sedang mengekang manusia. 

Ilmuwan yang benar-benar berprestasi, ketika anda melampaui pemahaman orang terdahulu, anda 

menemukan bahwa di dalam batas lingkup orang terdahulu, pemahamannya adalah sebuah prinsip, 

adalah benar, tetapi pada saat anda melampauinya, anda mendapatkan ia bukan lagi kebenaran, malah 

ia bisa mengekang manusia. Orang yang benar-benar berprestasi dan berpikiran terbuka akan berani 

mendobraknya, dengan mendobrak kungkungan pemahaman orang terdahulu, anda barulah benar-

benar berprestasi. (Tepuk tangan) 

 

Pengikut: Bolehkah kami menyusun Jingwen Anda sesuai urutan waktunya? 

 

Shifu: Boleh. Kata “Jingwen” ini juga tidak ada makna khusus. Sesuai arti harfiah dari Jingwen 

atau Jingshu yaitu artikel yang sering dipelajari orang, artikel yang sering dilihat dan sering dibuat 

sebagai rujukan, itu dinamakan Jing. 

 

Pengikut: Sewaktu meditasi tiba-tiba muncul seekor macan tutul. Macan tutul tersebut adalah 

apa? 

 

Shifu: Karena anda mau berlatih Gong, ia ingin mengganggu anda. Jangan takut, siapa pun 

juga tidak akan melukai anda. (Tepuk tangan) Oleh karena saya sudah melakukan hal ini, maka saya 
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bisa bertanggung jawab terhadap praktisi. Dalam hal ini harap kalian tenang, ada begitu banyak orang 

yang belajar, tanpa ada masalah yang timbul. Akan tetapi ada satu hal, anda harus menganggap diri 

sendiri sebagai orang Xiulian, anda sendiri tidak boleh ada rasa takut, karena takut juga adalah sifat 

hati manusia yang harus dilepas. 

 

Pengikut: Guru Li, kami baca buku “Falun Gong Tiongkok” di dalamnya disebutkan latihan 

perangkat kesatu dilakukan tiga kali, maka kami semua melakukan tiga kali. Mengapa yang 

“menghubungkan kedua kutub” dan “metode lingkaran langit Falun” tidak dilakukan tiga kali? 

 

Shifu: Saya beri tahu kalian metode Gong ini sangat fleksibel, bila anda punya waktu 

banyaklah berlatih, bila tidak ada waktu maka kurangilah latihan itu. Apabila hari ini tidak ada waktu 

dan hanya berlatih satu perangkat saja juga boleh, bahkan di dalam kondisi tidak ada waktu anda hanya 

bisa berlatih satu macam gerakan, maka anda berlatihlah dengan satu macam gerakan, di saat waktu 

anda banyak maka anda berlatih lebihan beberapa kali. Tetapi setiap sampai sembilan kali berhentilah, 

jangan disambung terus, dengan cara begini akan lebih baik. Xiulian dari Fa saya ini berbeda dengan 

yang lain, Xiulian metode lain di saat anda sedang berlatih Gong ia memang dalam keadaan berlatih, 

saat anda tidak berlatih maka ia berhenti, ia tidak bergerak. Kita selama 24 jam dilatih terus, adalah Fa 

yang melatih orang. Apa tujuan anda berlatih Gong? Anda sedang memperkuat mekanisme-mekanisme 

yang saya pasang. Mengapa saya katakan bergerak sesuai mekanisme? Karena bagian tangan anda di 

saat latihan Gong, daya energinya bisa menjadi besar, praktisi Xiulian sedang memperkuat mekanisme 

ini, makin mekanisme diperkuat, tenaga mekanisme akan makin besar, mekanisme ini bisa secara 

otomatis menggerakkan anda berlatih Gong. 

 

Pengikut: Bagaimana cara belajar Fa yang terbaik? Hanya membaca buku, atau sambil 

menyalin sambil membaca ataukah hanya menyalin buku? 

 

Shifu: Di daratan Tiongkok ada banyak orang yang menghafal buku, ada banyak yang 

menyalin buku, juga banyak yang karena tidak sanggup menghafal maka sering-sering membacanya, 

cara mana saja juga boleh. Orang yang menghafal ketika menjumpai masalah ia akan cepat teringat 

pada Fa, maka ia tidak mudah berbuat hal buruk. Menyalin buku juga untuk memperdalam 

pemahaman. Sering membaca juga adalah demi memperdalam pemahaman dan peningkatan terus-

menerus. 

 

Pengikut: Guru, kami merasa, kami menyebut Anda Guru sepertinya tidak betul, menyebut 

Guru seolah-olah terlalu lazim, oleh karena itu saya pikir apakah karena situasi di daratan sehingga 

Anda meminta semuanya menyebut Guru. Maka sekarang kami di sini menyebut “Salam untuk Shifu” 

empat aksara. Kami yang dulu penganut agama Buddha merasakan Shifu di posisi atas, bukan sekadar 

Guru. 

 

Shifu: Terima kasih. Sebetulnya menyebut apa saja juga boleh, sebut Guru, Shifu, nama saya, 

semuanya boleh. 
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Mengapa saya menyuruh kalian sesukanya memanggil saya? Karena masyarakat sekarang 

sudah dikacaukan oleh mereka-mereka yang tidak lurus, ada yang menyebut dirinya Buddha, ada yang 

menyebut Buddha Hidup, ada yang menyebut Guru Besar, ada yang menyebut Pimpinan Agama, 

bukankah itu demi nama dan keuntungan? Menurut saya sesuka kalian sajalah, menyebut saya Guru 

juga tak ada jeleknya. Saya tidak menginginkan hal-hal tersebut, juga tidak mendambakannya. Tentu 

saja sebagai praktisi anda terhadap Guru ingin menunjukkan rasa hormat, merasa Guru sedang 

menyelamatkan kami, membantu kami, ingin bagaimana menyebut itu adalah urusan kalian, saya 

sudah oke disebut Guru.  

 

Pengikut: Masih ada satu hal yaitu baru saja Guru mengatakan jangan demi uang, hal tersebut 

membuat saya merasakan bahwa ini adalah Buddha Sejati. Tentu saja Guru di dalam buku tidak pernah 

mengatakan dirinya sebagai Buddha, tetapi saya merasa sebelum ini sewaktu kami belajar agama 

Buddha selalu tidak pernah menjumpai Guru bijak yang benar-benar dapat memandu, maka saya 

katakan kepada orang lain, anda mau cari ke mana guru yang tidak mau uang tapi masih membimbing 

anda berkultivasi? Malah menghapus karma anda, kalian apakah pernah menjumpai? Mengapa 

sekarang saya ingin membicarakan hal-hal tersebut, yaitu saya merasakan Guru kita adalah Guru 

pemandu, adalah yang sungguh-sungguh membimbing kita berkultivasi, saya sudah tidak 

memedulikan apa yang pernah saya pelajari dulu. Yang hadir di sini saya pikir ada banyak adalah siswa 

Buddhis dan penganut awam Buddhis, juga ada yang belajar hal-hal lainnya, tetapi saya pikir mulai 

hari ini kita seharusnya menganggap Guru bijak kita sebagai Guru yang benar-benar membimbing kita 

berkultivasi, maka tidak patut lagi melakukan hal yang lain. Tentu saja saya tidak berani membicarakan 

perihal orang lain, setidaknya saya kira hari ini Guru telah datang, apa yang saya sampaikan ini 

sepertinya selama beberapa tahun belakangan ini saya berharap dan justru pada hari ini telah saya 

utarakan. 

Seumur hidup saya selalu berkeinginan berkultivasi menuju tingkat tinggi, tetapi selama ini 

tidak berhasil menemukan jalannya. Saya pernah belajar aliran Tantra, juga pernah belajar sejumlah 

aliran Qigong, pernah pula mengangkat Guru Besar, tetapi setelah bersujud saya merasakan saya masih 

tetap seperti yang dulu, sedikit pun saya tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi setelah saya mendengar 

Fa dari Guru, Fa Guru adalah Fa Buddha. Hari pertama saya mendengar ceramah melalui rekaman 

VCD, Guru berkata “asalkan anda sungguh-sungguh Xiulian...”, maka saya lalu menghadap layar TV 

mengatakan, saya ingin sungguh-sungguh Xiulian, namun saya berharap Guru bisa datang ke Amerika 

Serikat, karena yang hadir di sini semuanya telah menanti-nantikan kedatangan Guru, oleh karena itu 

saya berharap Guru memberi petunjuk lagi, mengarahkan lagi kepada kami, berkultivasi Buddha di 

San Francisco ini hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, saya mohon dengan sangat. (Tepuk tangan) 

Penganut awam Buddhis sangat banyak, bila mereka tidak mampu melepas hal-hal semula, 

kami juga berkewajiban membantunya. Tetapi ada satu masalah yang ingin saya tanyakan langsung 

pada Guru, yaitu ada seseorang asalnya belajar agama Buddha, juga telah membaca kitab dan 

menyembah Buddha selama beberapa tahun. Ia mengatakan begitu ia membaca Sutera8 akan ada aroma 

                                                 
8  Sutera - Kitab Buddha terdahulu. 
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harum, begitu membaca buku Falun Gong akan ada aroma berbeda. Hari ini Guru ada di sini, karena 

saya sendiri tidak punya kemampuan apa pun juga tidak bisa melihat, maka mohon Guru memberi 

petunjuk. 

 

Shifu: Baiklah, sebetulnya pada masa akhir Dharma, Buddha sejati semuanya tidak mengurusi 

masalah dunia lagi. Tetapi ada sangat banyak hewan yang telah memperoleh Qi kecerdasan menduduki 

patung Buddha menyuruh orang menyembahnya, menyuruh orang memberi sesaji, sebagai gantinya ia 

membalas dengan kebajikan kecil; seketika orang itu sendiri hendak sungguh-sungguh Xiulian, 

makhluk-makhluk tersebut akan mengganggu. Umpama saja ada sebagian orang mengatakan kalau 

latihan sesuatu Gong akan ada aroma harum, padahal itu adalah aroma yang dikeluarkan oleh cerpelai 

kuning. Aroma di kedua ruang berbeda, di sini harum, di sana bau. Dunia manusia dengan prinsip 

berlawanan, maka segalanya juga terbalik. Manusia mencium aroma yang harum, padahal Buddha 

menganggap itu adalah bau. Ia tidak membiarkan anda belajar Dafa, jadi sengaja mengganggu dengan 

mengeluarkan aroma tersebut.  

Saya pikir para praktisi kita di San Francisco jangan hanya melihat San Francisco saja, harus 

menerawang seluruh Amerika Serikat. Tentang bagaimana Xiulian, tetap pertahankanlah bentuk ini, 

saya sekarang melakukan seperti ini juga demi diwariskan kepada generasi mendatang, kalau bukan 

begitu tentu saya sudah masuk kuil dan menjadi biksu. Jadi biksu tidak mungkin, agama sudah tidak 

mampu membuat lebih banyak orang memperoleh Fa, saya memilih bentuk seperti ini buat manusia 

untuk berkultivasi, kalian masih harus mempertahankan seperti ini. Bukan berarti setelah memasuki 

aliran saya ini, ketentuan dan pantangan ala agama Buddha lantas diterapkan, ini tidak benar. Orang 

ingin belajar perlu ada suatu tahap pengenalan, kalau tahu baik maka cobalah baca buku, setelah 

pemahamannya meningkat ia bisa otomatis melakukan dengan lebih baik atas kesadaran sendiri, dalam 

hal ini bagi penganut awam Buddhis masih lebih mudah diatasi, tapi bagi biksu sungguh sangat 

mengibakan, formalitas di dalam agama telah sepenuhnya menghambat mereka, mereka tidak dapat 

menyentuh Fa, juga tidak berani menyentuh. 

 

Pengikut: Guru, ada dua pertanyaan. Pertanyaan kesatu adalah: Hari ini guru ada jodoh datang 

kemari, bertemu dengan kita semua. Guru mengatakan ada jodoh dengan kita semua, bagaimana 

pendapat Guru tentang taraf sekelompok praktisi ini? Kami sekelompok praktisi ini apakah semuanya 

bisa mencapai kesempurnaan? 

 

Shifu: Yang hadir di sini satu-persatu, termasuk anak kecil, saya beri tahu anda, asalkan anda 

bisa Xiulian, jalan yang saya atur untuk anda pada penghujungnya adalah mencapai kesempurnaan. 

(Tepuk tangan) Anda sekalian jangan terburu-buru gembira, Xiulian adalah guru yang menuntun ke 

pintu masuk, tapi kultivasinya tergantung masing-masing individu. Saya telah mengatur bagi anda, 

saya bisa melindungi anda dan memperkuat anda, pada setiap tingkat mengevolusi peningkatan Gong 

anda, tapi di saat kultivasi hati harus mengandalkan diri sendiri. Hati ini di saat menjumpai urusan 

runyam, di saat melewati tahap cobaan, anda bisa atau tidak menahan sabar, mampu atau tidak 

melewati, semuanya tergantung diri sendiri. Tentu saja saat anda benar-benar tidak sanggup melewati 

masih akan diberi petunjuk isyarat bagi anda, hanya dikhawatirkan pada waktu itu pikiran anda 
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menyusup ke sisi ekstrem dan tidak mau menyadari, bagaimanapun ditunjukkan tidak juga sadar, maka 

akan susah jadinya. Saya beri tahu anda sekalian di saat kalian tidak berhasil melewati tahap cobaan, 

dan mendengar kata-kata yang menusuk telinga, itu benar-benar adalah Fashen saya menggunakan 

perkataan yang menusuk telinga sedang menyentuh perasaan anda dan memberi tahu anda. Melewati 

tahap cobaan memang sangat sulit, setelah cobaan terlewati saat menoleh balik akan terlihat cobaan 

tersebut sebetulnya bukan apa-apa, tetapi entah mengapa pada waktu itu sampai begitu terikat sekali. 

Bila diri sendiri sungguh-sungguh bisa melewati, Xinxing juga sudah meningkat, karma bisa terhapus, 

dijamin adalah seperti ini. Kalau kerunyaman ini disebabkan oleh orang lain, orang lain tersebut 

bahkan bisa memberi anda De. Oleh karena itu saya beri tahu kalian, menderita bukanlah hal buruk. 

Hanya manusia yang menganggap menderita itu adalah hal buruk, menderita membuat hidupnya tidak 

bahagia. Sebagai orang Xiulian, menderita itu tidak hanya menghapus karma, masih dapat menaikkan 

tingkatan, dapat mencapai kesempurnaan. Maka bila anda mengatakan saya ingin berbahagia di tengah 

manusia, saya tidak ingin menderita sedikit pun, hanya ingin berlatih dengan nyaman saja. Dengan 

demikian karma anda juga tidak terhapuskan, Xinxing juga tidak bisa meningkat, anda juga tidak bisa 

mencapai kesempurnaan, inilah prinsipnya. 

Sekalipun sudah diutarakan demikian, prinsip Fa juga sudah dijelaskan dengan gamblang, 

tetapi saat menderita anda masih ada kemungkinan tidak tahan. Dahulu saya beritahukan kalian sebuah 

prinsip sejati, yakni mengapa Buddha memiliki berkah yang begitu besar? Benar-benar penuh dengan 

berkah dan usia langgeng, itu karena dia menderita begitu besar maka menikmati berkah sebesar itu 

pula. Hari ini bila saya menghendaki para hadirin menahan derita yang begitu besar, kalian hari ini 

siapa pun juga tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Sesungguhnya asalkan kalian bisa benar-benar 

terus berkultivasi, karma yang bagaimanapun banyaknya Shifu sanggup membantu kalian 

menghapusnya. Masih mengacu pada perkataan saya tadi, demi memperoleh Fa ini, sangat mungkin 

kalian terus saja menanggung penderitaan di dalam berapa banyak siklus kehidupan. Ada banyak orang 

benar-benar adalah datang demi memperoleh Fa, sudah sejak dini menanggung penderitaan. Sekarang 

ini di mana letak kekurangan kalian? Kekurangannya adalah menyingkirkan sifat hati manusia dari 

kalian itu. Yang saya maksud dengan derita pada intinya juga adalah merujuk derita dari penyingkiran 

sifat hati tersebut. 
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Ceramah Fa pada Konferensi Berbagi 

Pengalaman Internasional di Beijing 
(Li Hongzhi, 2 November 1996 di Beijing) 

 

 
 

Saya memaklumi perasaan hati anda sekalian, dan saya pun merindukan anda sekalian. Akan 

tetapi saya beri tahu kalian, asalkan anda baik-baik Xiulian, maka saya senantiasa berada di sisi anda. 

Banyak praktisi berkultivasi dengan sangat baik, saya pun mengetahuinya. Banyak praktisi berada pada 

tahap menjelang terbuka kesadaran. 

Pada waktu belakangan ini saya sampaikan kepada banyak praktisi perkataan sebagai berikut: 

Saya katakan untuk memperoleh Fa ini sangat tidak mudah. Barangkali ada orang yang merasa saya 

sekadar telah mendengar informasi, atau ada teman yang memberi tahu saya, kebetulan membaca buku 

ini, atau memperoleh beritanya dari surat kabar, maka saya datang, semenjak saat itu telah memasuki 

jalan Xiulian Dafa ini. Sebenarnya anda jangan lihat itu adalah sangat mudah, anda jangan melihatnya 

secara permukaan bahwa memperoleh Fa ini sepertinya sangat mudah sekali, karena jarang sekali 

terjadi seorang Dewa datang menampakkan diri memberi tahu anda untuk memperoleh Fa, kebanyakan 

dengan bentuk manusia biasa seperti ini, dengan biasa-biasa saja anda sudah mengetahuinya. Namun 

saya beri tahu anda bahwa anda demi memperoleh Fa ini, sangatlah tidak mudah, barangkali derita 

yang anda alami pada separuh kehidupan anda adalah demi memperoleh Fa ini, ini adalah yang anda 

ketahui; masih ada yang tidak anda ketahui, barangkali pada beberapa masa kehidupan lampau bahkan 

waktu yang lebih lama lagi, anda selalu mengalami penderitaan dan menanggung dosa demi 

memperoleh Fa ini. Masih ada sebagian orang yang demi memperoleh Fa ini telah mengalami 

penderitaan yang lebih besar, ini yang tidak diketahui oleh anda. Kelak setelah anda mencapai 

kesempurnaan, anda bisa mengetahuinya, juga bisa melihatnya, sangatlah tidak mudah. Fa ini anda 

sekalian telah ketahui dengan lebih jelas, mengapa anda sekalian dapat Xiulian seperti ini? Justru 

karena kalian telah mengetahui bahwa Fa ini bukanlah sembarang Fa. Dahulu di dalam agama Buddha, 

Buddha Sakyamuni melalui pencerahan telah menyadari banyak hal, dia juga telah banyak 

meninggalkannya untuk manusia. Akan tetapi dalam proses manusia mewariskan peninggalan-

peninggalan Buddha Sakyamuni itu, lambat laun banyak yang telah hilang, selain itu pencatatan di 

dalam kitab suci pun ada orang yang merevisi dan mengubahnya. Dalam berbagai versi buku kitab 

agama Buddha, pencatatan atas satu hal yang sama bisa saja berlainan dalam penyampaiannya masing-

masing, ini juga adalah salah satu faktor yang mengakibatkan ajaran Buddha Sakyamuni telah 

memasuki akhir Dharma. Tentu masih terdapat sebab-sebab lainnya yang membuatnya memasuki 

masa akhir Dharma. 

Masyarakat sekarang ini telah berkembang begitu kompleks, makin tidak dapat menghantar 

manusia untuk Xiulian. Saya katakan bahwa Fa yang saya ajarkan ini adalah Fa yang sangat besar, hal 

ini para praktisi barangkali telah menghayatinya. Di dalam sejarah tiada seorang pun secara sistematis 

mengajarkan prinsip Fa sejati alam semesta kepada manusia dan memberi tahu manusia bagaimana 

berkultivasi, bagaimana dapat meningkat dalam kultivasi. Tentu saja, Sakyamuni adalah Buddha, 
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perkataan yang dia ucapkan jelas mengandung sifat kebuddhaan. Namun saya beri tahu anda sekalian, 

Buddha Sakyamuni sungguh-sungguh tidak mengajarkan kepada manusia hukum fundamental alam 

semesta, oleh karena itu Buddha Sakyamuni pada masa tuanya berkata: “Saya tidak mengajarkan 

Dharma apa pun,” terakhir masih memberi tahu muridnya “berpedoman pada pantangan sebagai guru.” 

Mengapa bisa begitu? Justru karena Buddha Sakyamuni tahu fenomena yang muncul pada masa 

terakhir dari akhir Dharma, bisa membuat kacau Dharma yang dia ajarkan. Juga memberi tahu 

muridnya, asalkan anda berkultivasi sesuai peraturan pantangan yang saya ajarkan ini, maka anda bisa 

mencapai standar praktisi Xiulian, bisa mencapai kesempurnaan, maka yang benar-benar dia wariskan 

kepada umat manusia adalah peraturan pantangan. 

Tentu saja, Sakyamuni juga adalah Buddha, perkataan yang dia ucapkan tentu mengandung sifat 

kebuddhaan, maka kata-kata yang dia ucapkan itu anda tidak dapat menyangkalnya sebagai bukan Fa, 

namun itu bukanlah Dafa fundamental dari alam semesta dan prinsip langit yang tertinggi. Yang saat 

ini saya tinggalkan kepada anda sekalian adalah sesuatu yang telah mencakup segalanya dalam alam 

semesta, mulai dari tingkatan manusia biasa ini, boleh dibilang terus hingga Fa yang tertinggi. Akan 

tetapi dari permukaan buku “Zhuan Falun” ini manusia biasa tidak mampu melihatnya, karena orang 

yang tidak ingin Xiulian, setelah membaca dengan sepintas satu kali sudah selesai, dan kesannya setelah 

selesai membaca buku ini adalah “bahwa Ia merupakan sebuah buku yang mengajarkan manusia 

bagaimana mematut diri sebagai seorang manusia,” perasaan pertama kali selesai membacanya memang 

semua demikian. Kalian pada masa awal Xiulian barangkali juga punya perasaan semacam itu. Akan 

tetapi sewaktu anda membacanya untuk kedua kali, anda menemukan Ia bukan lagi seperti itu. 

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak anda setelah membaca habis untuk pertama kalinya, 

pada saat membaca kedua kalinya semua akan terjawab, bersamaan itu anda mendapatkan ini bukanlah 

sebuah buku untuk manusia biasa, tetapi anda belum tentu dapat menyimpulkan sebenarnya ia itu apa. 

Namun selanjutnya sewaktu anda membaca untuk ketiga kali, anda menemukan Ia adalah sebuah buku 

Xiulian yang sejati. Apabila anda dapat membacanya untuk keempat dan kelima kalinya, semenjak saat 

itu buku tersebut akan mendampingi seumur hidup anda, tidak akan anda lepaskan. 

Mengapa bisa demikian? Karena saya sudah pernah katakan, untuk menuntun anda berkultivasi 

sampai ke taraf kondisi Buddha dengan menggunakan prinsip manusia biasa adalah tidak mungkin. 

Namun kandungan makna dari buku ini sangat besar, satu kalimat yang sama, pada tingkat berbeda 

dan taraf kondisi berbeda akan mempunyai kesan yang berbeda dan pengertian yang berbeda bagi anda, 

sedangkan dalam buku literatur manusia biasa mutlak tidak akan ada kesan semacam ini, karena ada 

begitu banyak seluk-beluk rahasia di dalam buku tersebut. Saya tidak memperlihatkan kepada kalian 

kuasa supernormal apa pun, pengobatan kepada orang-orang yang saya lakukan bahkan adalah demi 

menyesuaikan situasi Qigong pada waktu itu, jika bukan karena hal ini, saya tidak akan melakukan 

pengobatan. Anda ingin Xiulian agar terjadi perubahan pada tubuh anda, agar dapat berkultivasi 

menghasilkan segala kuasa supernormal Fa Buddha, agar tingkatan anda terus meningkat, termasuk 

segala sesuatu yang akan anda peroleh setelah mencapai kesempurnaan, kesemuanya telah saya 

leburkan ke dalam Fa ini. Asalkan anda mau belajar, tubuh anda niscaya sedang berubah, asalkan anda 

mau membaca, pikiran anda niscaya sedang membubung, asalkan anda mau berkultivasi maka anda 

dapat memperoleh kondisi dari taraf alam berbeda di mana anda berada, apabila anda mampu membaca 

sampai saat terakhir, maka anda dapat mencapai kesempurnaan di bawah pengarahan buku ini. Seperti 
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beginilah buku ini, namun manusia biasa tidak dapat melihat kandungan makna yang mahaluas 

darinya. 

Tentu saja masih ada suatu masalah di dalamnya, semua hadirin yang telah memperoleh Fa 

dan semua orang yang Xiulian di dalam Dafa tentu tahu, kalian di dalam proses Xiulian sudah 

menyadari, pada taraf kondisi berbeda dan tingkat berbeda juga telah merasakan kandungan makna 

yang berbeda tingkat darinya, oleh sebab itu tadi saya katakan Fa ini bukanlah sembarang Fa, Ia adalah 

karakter alam semesta, saya telah mengajarkan kepada manusia hal-hal yang paling fundamental dari 

alam semesta. Tentu saja pekerjaan ini dilakukan dengan sangat besar, saya berulang kali menegaskan 

Dafa, Dafa, mungkin ada orang merasakan isi yang saya sampaikan sangat banyak maka menyebutnya 

Dafa,9 sebetulnya bukan demikian, kandungan makna dari Dafa yang saya maksud adalah tinggi dan 

mendalam. 

Praktisi yang Xiulian pada taraf sangat tinggi dapat melihat suatu pemandangan, akan 

menemukan bahwa tidak hanya manusia yang sedang belajar Dafa, kehidupan pada taraf sangat tinggi 

juga sedang mempelajarinya, Fa ini sungguh terlalu besar. Semua yang hadir di sini mempunyai takdir 

pertemuan, barulah anda memperoleh Fa ini. Saya masih berpegang pada perkataan semula, yaitu tidak 

setiap orang bisa mendengar Fa ini. Kalian berlatih Gong di taman yang begitu luas, banyak orang 

hilir-mudik, tapi ada orang yang justru tidak melihat, ada orang walaupun sudah datang mendekat 

namun juga tidak bisa meresap di telinganya, maka ia masih belum memperoleh apa pun, tidak bisa 

dikatakan setiap orang dapat memperolehnya. Ada orang sekali membaca buku lalu merasa baik, tapi 

ada yang setelah membaca justru tidak dapat menerima, manusia memang tidak bisa sama, tetapi di 

dalamnya juga terdapat sebab-musabab. Tadi telah saya katakan, karena buku ini bukanlah buku 

manusia biasa. Saya di Amerika Serikat juga mengatakan begini, mengapa Dafa ini dapat membimbing 

manusia berkultivasi hingga taraf kondisi yang sangat tinggi? Oleh karena Fa ini dilihat pada tingkat 

yang sangat rendah, setiap kata yang diutarakan adalah prinsip dalil, apabila anda dapat melihat 

keadaan yang sesungguhnya, akan menemukan setiap hurufnya adalah citra Buddha. Seandainya anda 

bisa berkultivasi sangat tinggi, Tianmu anda juga dapat melihat dengan sangat tinggi, maka anda akan 

menemukan suatu gejala yaitu: di belakang setiap huruf adalah manifestasi yang berlapis-lapis dan 

bersusunan dari para Buddha yang tak terhingga dari tingkat berbeda. Coba anda sekalian pikirkan 

betapa tinggi makna yang terkandung di dalamnya? Mengapa satu perkataan pada taraf kondisi yang 

berbeda terdapat perubahan yang berbeda kondisi, pada tingkatan yang berbeda keseluruhan prinsip 

dari Fa ini terjadi perubahan? Memang demikian halnya, maka anda sekalian jangan menganggap buku 

ini sebagai buku manusia biasa, haruslah menyayanginya. 

Orang zaman dahulu di saat membicarakan Buddha bisa timbul rasa hormat yang tak terhingga, 

dengan kondisi yang amat khidmat membicarakan Buddha, Bodhisattva dan Arhat. Akan tetapi orang 

zaman sekarang membicarakan Buddha dengan asal bicara, amat meremehkan, seperti hal yang sangat 

biasa, ini disebabkan oleh perkembangan hingga tahap ini dari umat manusia yang tidak percaya 

keberadaan Dewa. Karena Buddha tidak sepatutnya sembarangan dibicarakan oleh manusia, ini adalah 

masalah besar yang berkaitan dengan rasa hormat terhadap Buddha. Tapi manusia zaman sekarang, 

                                                 
9  Dafa - Maha Hukum. 
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sembarangan membuat gurauan dengan menggunakan sebutan Buddha, bahkan santap makan pun 

melecehkan Buddha, ada banyak menu masakan juga melecehkan Buddha, seperti apa yang disebut 

“Vegetarian Arhat,” “Buddha melompati dinding” dan lain sebagainya telah bermunculan, semuanya 

sedang mencaci Buddha, melecehkan Buddha, bahkan restoran vegetarian tersebut ada yang dikelola 

oleh pengikut awam Buddhis ataupun oleh biksu. Mereka sepertinya sudah tidak tahu kalau itu sedang 

mencaci Buddha. Mengapa biksu dan biksuni tidak dapat lagi menjalani Xiulian? Karena mereka sudah 

tidak tahu bagaimana untuk berkultivasi, barangkali mereka masih mengira “mengatakan Vegetarian 

Arhat apa jeleknya sih?” Kita coba pikirkan, sang Arhat itu, dia tidak memiliki lagi segala keterikatan 

rupa dan rasa duniawi, sedangkan “Vegetarian Arhat” itu adalah komplit dengan rupa dan rasanya. 

Bila anda berpijak pada taraf kondisi tersebut memandang masalah ini, bukankah sama dengan 

mencaci dia? Perihal “Buddha melompati dinding”, Buddha begitu mencium aroma masakan duniawi 

yang lezat sampai-sampai datang melompati dinding, bukankah ini memaki Buddha? Apakah Buddha 

berketerikatan pada makanan manusia? Saya sedang membicarakan gejala dewasa ini, sesungguhnya 

ada banyak hal sudah sangat tidak hormat terhadap Buddha, sudah sampai taraf demikian! Saat 

membicarakan Buddha orang-orang sama sekali tidak memiliki pikiran lurus, bahkan berani langsung 

mencaci Buddha, di dalam karya seni pun secara keji memalsukan Buddha, sudah sampai tahap yang 

demikian. Coba anda sekalian pikirkan, masyarakat manusia sudah seperti apa? Saya beri tahu anda 

sekalian, buku ini, Dafa ini adalah saya yang mengajarkan, saya niscaya akan meluruskan semua hal 

yang tidak lurus, di dalam Fa mencakup prinsip hukum Buddha, Tao, Dewa dari berbagai taraf dengan 

tingkatan tak terhitung, oleh karena itu anda sekalian harus menyayangi buku ini, jangan sembarangan 

dilempar, sembarangan ditaruh. Pada saat awal mengajarkan Fa, saya tidak membicarakan masalah ini, 

ada orang saat mendengarkan ceramah malah mendudukinya di bawah pantat, waktu itu anda tidak 

tahu tentu tidak menyalahkan anda. Hari ini anda sekalian sudah Xiulian membubung, semuanya sudah 

mengerti Fa ini apa, maka saya sekarang baru membicarakan masalah ini, memberi tahu anda sekalian 

untuk memerhatikan masalah ini. 

Masih ada satu permasalahan yang sekalian akan saya sampaikan juga kepada anda sekalian. 

Banyak orang di antara kita sudah menjalani Xiulian dengan cukup baik, diri sendiri juga merasakan 

telah Xiulian dengan cukup baik, namun kadang kala sering kali di dalam benak masih terefleksi 

sejumlah masalah, pikirannya merefleksikan beberapa keterikatan pada hal-hal manusia biasa dan 

berbagai macam manifestasi dari Qing. Sebagian praktisi merasa sangat khawatir: kultivasi saya 

sebetulnya bagaimana? Saya beri tahu anda sekalian, apabila anda tahu bahwa anda adalah orang yang 

Xiulian dan anda juga mematut diri sendiri sesuai kriteria Xiulian, di saat dalam pikiran anda nyata-

nyata muncul kondisi seperti demikian, anda jangan merisaukannya. Mengapa? Karena Xiulian di 

tengah masyarakat manusia biasa, andai kata benda-benda manusia biasa dan karma anda sekaligus 

dihapus tuntas, maka saya beri tahu anda, anda tidak akan mampu bertahan di tengah manusia biasa 

walaupun sehari. Beragam pikiran yang direfleksikan dalam pikiran manusia biasa membuat anda tidak 

tahan, karena setiap tutur kata, setiap perbuatan dan setiap niat dari manusia biasa selalu mengandung 

tujuan tertentu, sedangkan tujuan tersebut acap kali demi kepentingan pribadi, maka anda tidak bisa 

tahan. Di saat anda tidak lagi memiliki benda-benda tersebut maka anda dapat melihat keburukan orang 

lain, setiap kali anda bersinggungan dengan manusia biasa anda pasti tidak bisa tahan. Anda akan 

merasakan setiap tutur kata dan perbuatan orang-orang selalu membawa serta keterikatan yang sangat 
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kuat, maka anda tidak bisa lagi Xiulian di tengah manusia biasa, anda juga tidak dapat bertahan lagi, 

pekerjaan pun tidak sanggup lagi anda kerjakan, oleh karena itu saya secara perlahan-lahan 

menyingkirkan benda yang ada pada permukaan anda itu, sampai saat hampir mencapai kesempurnaan, 

baru dapat tersingkirkan semuanya. 

Maka sekelumit hal-hal yang belum tuntas disingkirkan yang bisa mempertahankan kehidupan 

manusia biasa ini, dapat membuat anda Xiulian di tengah manusia biasa, pada saat anda menyadari 

bahwa hal-hal tersebut tidak baik berarti anda sudah melangkah maju, anda mampu menolaknya berarti 

anda sedang mengultivasi diri sendiri. Akan tetapi ada sejumlah hal tertentu, anda belum tentu mampu 

menyingkirkannya dengan sekejap, karena itu adalah benda-benda yang sangat lambat 

penyingkirannya di dalam Xiulian, hal-hal tersebut anda sekalian harus bisa membedakannya. Di saat 

hari pencapaian kesempurnaan benda-benda tersebut semuanya bisa tersingkirkan. 

Masih ada lagi yang perlu saya sampaikan kepada anda sekalian, Xiulian itu jelas-jelas sangat 

menderita. Oleh karena kalian Xiulian di tengah manusia biasa, ketika menyingkirkan keterikatan hati 

di dalam kepentingan dan Qing, kalian tentu akan merasakannya. Praktisi baru ketika masih belum 

memasuki kondisi tersebut masih belum dapat merasakan hambatan yang demikian besar. Karena 

manusia niscaya punya karma, sedangkan faktor-faktor yang disebabkan oleh karma semuanya sedang 

menghambat Xiulian manusia. Perwujudannya adalah munculnya kesulitan di dalam pekerjaan, 

bekerja tidak sesuai harapan, konflik antarmanusia ataupun terwujud pada tubuh yang tidak nyaman. 

Kerunyaman tersebut terkadang datang secara mendadak dan sangat sengit. Kadang kala kalian tahu 

diri sendiri sedang Xiulian, juga sepertinya sangat sulit untuk melepaskan keterikatan tersebut. Hal ini 

saya tahu. Akan tetapi pada akhirnya kalian di dalam Xiulian masih harus melewatinya, baik yang anda 

rela maupun tidak rela, pokoknya harus mengalami kejadian seperti ini, tiada hentinya menempa anda, 

akhirnya masih harus melepaskan keterikatan tersebut. 

Masih ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada anda sekalian: Orang yang 

mendengar Fa dan yang memperoleh Fa, kemungkinan semuanya punya takdir pertemuan. Fa yang 

hari ini saya sampaikan kepada anda sekalian sejujurnya sangat tinggi, benda yang ditinggalkan kepada 

kalian juga sangat tinggi, kalian kultivasinya juga sangat cepat, terutama orang yang memperoleh Fa 

belakangan ini, sepertinya ada kecenderungan yang datang belakangan lebih unggul. Saya kali ini pergi 

ke Amerika Serikat merasakan satu hal bahwa ada begitu banyak warga perantau Tionghoa, mahasiswa 

yang studi di luar negeri, profesor, magister, kaum intelektual tingkat tinggi atau pengikut yang 

menjabat sebagai dosen dan yang melakukan riset ilmiah, baik yang berasal dari daratan Tiongkok, 

Taiwan maupun negara lainnya, orang-orang tersebut menerobos tingkatannya dengan sangat cepat. 

Tentu saja bukan menandakan intelektualitasnya tinggi maka dia itu baik, melainkan bawaan dasarnya 

baik. Karena mereka memperoleh Fa belakangan, namun begitu telah memperoleh Fa, saya temukan 

mereka pada umumnya tidak melalui tahap pengenalan yang lamban. Dahulu banyak orang punya 

sebuah tahap pengenalan, secara perlahan naik membubung. Mereka kebanyakan tidak melewati 

tahapan tersebut, begitu memperoleh lalu dicerna untuk segera berkultivasi, selain pemahamannya 

cepat, juga segera sudah melebur ke dalamnya. Ini tidak dapat dikatakan karena pengetahuan manusia 

biasa dari orang tersebut sedemikian tinggi, pada hakikatnya adalah masalah bawaan dasar. Tentu saja, 

orang yang memperoleh Fa juga terdapat faktor takdir pertemuan padanya. 



48 

 

Fa yang saya ajarkan pada dasarnya sudah secara sistematis dan menyeluruh diberikan kepada 

kalian, yang semestinya diajarkan sudah seluruhnya ditinggalkan untuk kalian, selain itu yang tertinggi 

sudah disampaikan dengan cukup tinggi pula. Seandainya saya mengulangi pembicaraan itu lagi, maka 

bisa berefek mengganggu, karena dalam berceramah saya tidak mungkin menyampaikannya dengan 

satu huruf pun tak berbeda, maka benda yang ditinggalkan kemungkinan bisa mengganggu Fa yang 

sudah dibakukan bagi kalian, oleh karenanya saya sudah tidak dapat lagi secara sistematis 

mengutarakan Fa. Apabila tidak muncul keadaan khusus, kelak hal yang saya utarakan adalah sejumlah 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat manusia dan kejadian di masa depan, semua ini adalah masalah 

manusia. Perihal Xiulian di masa periode ini secara mendasar sudah seluruhnya disampaikan dengan 

sempurna. “Zhuan Falun” sudah ditulis dengan sangat-sangat tinggi. Maka kelak pada suatu periode, 

saya mengutarakan lagi sejumlah hal, di kemudian hari juga perlu disusun menjadi buku. Akan tetapi 

saya beri tahu anda sekalian, yang benar-benar memungkinkan kalian Xiulian adalah “Zhuan Falun,” 

tak peduli berapa banyak buku diterbitkan adalah untuk melengkapi “Zhuan Falun,” oleh karena itu 

kalian semuanya dalam Xiulian harus berdasarkan buku “Zhuan Falun” ini sebagai pegangan untuk 

berkultivasi. 

Para praktisi kita sangat kurang konsep konkret dan pemahamannya terhadap Buddha, karena 

saya selama beberapa tahun ini semata-mata mengajarkan Fa, jarang sekali membicarakan keadaan 

Buddha pada taraf kondisi berbeda dan keadaan tentang Buddha, Tao, Dewa dan alam semesta. Tidak 

dibicarakan adalah karena Fa yang saya ajarkan ini sangat besar, benda konkret apa pun tidak boleh 

disisipkan masuk, semuanya tidak layak untuk disisipkan, dari itu banyak praktisi seyogianya minim 

pemahamannya dalam bidang ini, pemahamannya terhadap Buddha dan makhluk hidup tingkat 

berbeda di lingkup atas bawahnya sangat kurang. Baik itu Buddha, Bodhisattva, ataupun taraf kondisi 

Buddha, dunia Buddha, dalam hal-hal tersebut pemahamannya kurang. Sesungguhnya bila benar-benar 

mengutarakan secara konkret tentang kehidupan Buddha, kalian akan menggunakan pikiran manusia 

untuk memahaminya, itu adalah tidak respek terhadap Buddha. Kelak di dalam Xiulian, kalian 

sebagian besar praktisi akan dapat melihatnya, kalian sendiri tentu dapat memperkaya pengetahuan di 

bidang ini. 

Alam semesta ini sangatlah rumit, sekalipun Buddha, Tao maupun Dewa juga akan 

terkagum-kagum terhadap tingkat kerumitannya, tidak hanya manusia saja, sedangkan alam semesta 

yang dikenal oleh manusia ini hanya berada pada satu bidang tingkatan. Saya dulu pernah 

mengatakan, permukaan materi yang bisa dikenali oleh manusia, partikel paling besar yang terlihat 

adalah planet, galaksi; dengan menggunakan alat deteksi, partikel terkecil yang bisa diketahui masih 

ada: molekul, atom, inti atom, neutron, elektron, quark dan neutrino, berlanjut ke bawah sudah tidak 

diketahui lagi. Akan tetapi ini masih terpaut entah seberapa jauh dari materi sumber asal manusia, 

dan materi sumber asal yang membentuk kehidupan. Bahkan jutaan kali lipat, berjuta-juta kali tak 

terhitung juga masih tidak bisa menjangkau ujungnya, demikianlah tingkat mikroskopis dari materi. 

Namun materi makin mikro, volume keseluruhannya makin besar, anda tidak boleh hanya melihat 

sebuah partikel. Sebuah partikel darinya hanyalah satu titik dari volume tersebut, namun ia hanyalah 

sebuah tubuh kesatuan. Maka partikel sebuah materi makin mikro, bidang dari tubuh kesatuannya 

kemungkinan makin besar; bila partikel yang membentuk sebuah materi makin besar, maka bidang 

tingkatannya belum tentu makin besar. Umat manusia hanya mengenali ruang yang terbentuk oleh 



49 

 

molekul, selain menahan langkah dan menutup diri, malah menggunakan definisi dari ilmu 

pengetahuan empiris untuk membatasi diri sendiri, tidak dapat menerobos lebih lanjut. Misalnya 

udara, air, baja, kayu, termasuk tubuh manusia, segala sesuatu dari ruang di mana anda hidup adalah 

terbentuk oleh molekul, anda bagaikan hidup di tengah samudera dari tingkat molekul ini, di dalam 

bidang gambar tiga dimensi yang terbentuk oleh molekul ini. Pesawat antariksa sekalipun terbang 

lebih tinggi lagi, juga tidak akan terbang lepas dari ruang dimensi ini yang terbentuk oleh molekul; 

komputer lebih maju lagi juga tidak bisa menandingi otak manusia. Tentu saja masyarakat manusia 

juga bukannya tanpa terobosan apa pun, manusia sudah mengenali keberadaan molekul, atom, quark 

bahkan neutrino, tetapi yang terlihat oleh ilmu pengetahuan hanyalah satu titik dari keberadaan 

partikel, tidak melihat bidang keseluruhan dari keberadaan partikel yang berbeda. Apabila sudah 

melihat bidang tersebut, maka manusia niscaya sudah dapat melihat pemandangan dari ruang 

dimensi lain alam semesta yang benar-benar eksis. Sedangkan atom itu tidak sebatas sebuah partikel 

yang terlihat oleh manusia, perihal partikel itu sendiri, apabila ia bisa dilihat dengan diperbesar, 

diperbesar hingga sebesar sebuah planet kecil, maka akan terlihat segala bentuk eksistensi materi 

dari jiwa, materi, air dan tumbuhan yang terbentuk oleh atom di atas benda yang terkomposisi oleh 

materi atom. Manusia tidak mampu menerobos sampai taraf ini. 

Sesungguhnya manusia hidup di antara dua partikel, yang membentuk segala sesuatu adalah 

molekul, kita menggunakan mata, partikel terbesar yang terlihat adalah planet, jadi manusia hidup di 

antara partikel molekul dan planet. Tentu saja hari ini jika saya tidak utarakan, ilmuwan pun tidak akan 

mengenalnya. Manusia bahkan tidak menduga bahwa planet juga adalah sebuah partikel. Sedangkan 

planet dalam jumlah tak terhitung membentuk partikel yang lebih besar, itu adalah berbagai Galaksi, 

sedangkan sistem bintang lagi-lagi membentuk lingkup kosmos yang lebih luas, itu pun bukan 

merupakan partikel yang terbesar. Tentu saja pengertian yang saya sampaikan ini barangkali telah 

mendongkrak pikiran anda hingga sangat tinggi. Apabila tubuh anda sebesar tubuh yang terbentuk oleh 

partikel tingkatan planet, anda membalikkan kepala mengamati bumi, bukankah ia mirip dengan 

molekul? Dipandang dengan menggunakan pengenalan manusia atas materi, sebetulnya planet nyata-

nyata adalah setingkat partikel. Ini dibicarakan secara makro. 

Manusia sering kali mengatakan naik ke langit, di manakah langit? Di manakah posisi atas? Di 

dalam alam semesta ini sama sekali tidak ada konsep atas-bawah-kiri-kanan-depan-belakang. Naik ke 

atas bisa berarti atas, tetapi bukankah mengarah ke bawah juga berarti atas? Alam semesta ini adalah 

bulat, bumi terletak hampir di pusatnya. Sisi kiri adalah atas, sisi kanan juga adalah atas; bagian bawah 

adalah atas, di atas kepala juga adalah atas. Dari itu perlu disampaikan sebuah rahasia langit, tadi sudah 

saya sebutkan makin mikroskopis suatu partikel, bidang tingkatannya malah sangat besar, sebetulnya 

suatu kehidupan di saat mampu menyurutkan diri ke arah yang lebih mikroskopis, ia sudah berada pada 

posisi yang lebih besar dan lebih atas, sudah berada di atas langit, karena makin mikroskopis suatu 

partikel, tingkatannya makin tinggi. Ini adalah suatu pemahaman konsep yang mahabesar. Cara 

pengenalan terhadap alam semesta yang tadi saya sampaikan, itu hanyalah disampaikan sedikit saja 

kepada anda sekalian, yang berupa cara pengenalan atas sebuah ruang. Masih ada yang lebih rumit. 

Tentu saja, hal yang lebih banyak lagi kelak kalian pahamilah sendiri setelah terbuka kesadaran. 

Tidak boleh ditinggalkan kepada manusia terlalu banyak hal-hal konkret dari atas langit. 

Sesungguhnya ilmu pengetahuan empiris manusia apabila berkembang sampai cukup tinggi telah 
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melampaui taraf kondisi manusia, dengan demikian akan lebih membahayakan manusia. Sebab 

manusia mutlak tidak bisa melalui cara-cara iptek10 mencapai taraf kondisi Buddha, ini mutlak tidak 

diperkenankan. Karena manusia memiliki tujuh perasaan dan enam nafsu serta berbagai macam 

keterikatan hati seperti: sifat bertarung, iri hati, nafsu birahi, dan lain-lain. Hal-hal demikian bila 

dibawa ke atas langit sungguh celaka, bisa-bisa bertarung dengan Buddha, dengan Bodhisattva, 

sungguh-sungguh bisa terjadi perang besar alam semesta. Manusia selamanya tidak diperkenankan 

dengan membawa hati manusia biasa membuat iptek mencapai taraf kondisi Buddha, oleh karena itu 

iptek manusia hanya berkembang sesuai apa yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila 

perkembangannya sangat tinggi, maka iptek itu sendiri beserta manusia sama pula akan menghadapi 

bahaya dimusnahkan, ini adalah fenomena yang terlihat oleh saya.   

Selanjutnya saya bicarakan lagi perihal ruang ini. Yang saya sampaikan tadi tentang bentuk 

ruang semacam ini adalah cara pengenalan secara garis besar. Buddha Sakyamuni pada waktu itu juga 

pernah menyampaikan pengenalannya terhadap lingkup tertentu alam semesta, umpamanya Ia telah 

mengutarakan keadaan konkret tentang umat manusia, bagian dalam Triloka, serta luar Triloka pada 

lingkup tertentu, misalnya cerita tentang gunung Sumeru,11 juga mengutarakan tentang bentuk 

eksistensi gunung Sumeru. Gunung Sumeru dikelilingi oleh empat bagian benua, terdapat dua tingkat 

langit besar. Sebetulnya perkataan Buddha Sakyamuni tersiar masuk ke Tiongkok, saat diterjemahkan 

ke dalam bahasa Tionghoa atau di dalam proses penyebarannya di India juga terdapat kekeliruan. Yang 

dimaksud oleh Buddha Sakyamuni tentang dua tingkat langit besar dari gunung Sumeru ini, sama 

sekali bukanlah dua tingkat langit besar, melainkan adalah konsepsi tentang dua alam semesta, yaitu 

pemahaman alam semesta kecil dan alam semesta tingkat kedua. 

Bagaimanakah memahami alam semesta tingkat kedua? Alam semesta yang dikenal manusia 

ini terbentuk dari banyak sistem galaksi, hal ini juga dibicarakan dari struktur ruang tingkat ini yang 

masih bisa dipahami oleh manusia, inilah yang biasanya kita sebut alam semesta. Alam semesta ini 

saja, kita umat manusia selamanya juga tidak bisa melihat tepinya. Namun alam semesta ini bukanlah 

satu-satunya alam semesta di dalam badan langit ini, juga bukan satu lapisan partikel yang terbesar di 

dalam badan langit yang mahabesar ini, masih banyak alam semesta yang sebesar ini yang telah 

membentuk lingkup alam semesta yang lebih besar, terdapat pula kulit luarnya, itupun sekadar telah 

membentuk lapisan partikel yang lebih besar saja. Sungguh terlampau besarnya alam semesta ini, bagi 

manusia terasa tidak dapat dibayangkan, tetapi bagi Dewa, itu masih merupakan sebagian kecil dari 

satu lapis partikel, namun bagi Buddha yang lebih besar, itu demikian kecilnya sungguh tak terhitung 

apa-apa. Cara pemikiran, cara penalaran dan konsep dari taraf kondisi yang berbeda selalu akan 

mengalami perubahan. 

Tadi saya sudah menyinggung tentang gunung Sumeru yang telah disadari dan dibuktikan oleh 

Buddha Sakyamuni, ia berada di sebelah utara dari galaksi Bimasakti dan tata surya yang kita umat 

manusia tempati ini. Tapi pengertian “utara” ini kurang tepat untuk dikatakan, karena di dalam alam 

semesta tidak ada pengertian tentang hal tersebut, bumi pun masih sedang berputar. Kita seyogianya 

                                                 
10  Iptek -- Ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 
11  Sumeru -- Nama sebuah gunung di atas langit yang sering disebut dalam kitab-kitab Buddha. 
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mengikuti perkataan yang disampaikan Buddha Sakyamuni, katakanlah seperti itu, anda sekalian akan 

mudah memahami pengertian ini. Bila tidak, saya mengatakan begini bahwa ia berada di sini, besok ia 

berputar lagi ke sana. Maka ikuti saja apa yang disampaikan Buddha Sakyamuni bahwa ia berada di 

sebelah utara, kita seyogianya katakan ia berada di sebelah utara. Berapa tinggikah gunung Sumeru 

ini? Gunung Sumeru telah melampaui galaksi Bimasakti, telah melampaui lingkup alam semesta yang 

tadi saya katakan, lingkup yang terbentuk dari sistem bintang yang sangat-sangat banyak. Coba anda 

sekalian bayangkan, seberapa besar sistem bintang yang jumlahnya sangat banyak dan tak terhitung 

itu? Antara sistem bintang dengan sistem bintang masih terdapat jarak tertentu. Gunung Sumeru telah 

melampaui alam semesta ini, ia berada di posisi tengah alam semesta tingkat kedua, berupa gunung 

yang begitu besar. Sesungguhnya gunung Sumeru adalah gunung besar gabungan dari tiga buah 

gunung, sedangkan padanan dari ketiga buah gunung tersebut adalah Buddha Amitabha, Bodhisattva 

Guan Yin12 dan Bodhisattva Mahaasthama Praapta. Buddha Amitabha adalah Buddha nomor satu di 

dalam taraf kondisi tersebut. 

Apa yang disadari dan dibuktikan oleh Buddha Sakyamuni telah sangat jauh melampaui 

pengenalan manusia terhadapnya. Buddha Sakyamuni telah banyak mengutarakan tentang kisah di atas 

langit, kisah kehidupan lampaunya, akan tetapi belum seluruhnya menceritakan tentang asal usul sejati 

dari dirinya, terutama hal-hal setelah kemangkatannya lebih-lebih tidak ada yang mengetahui. 

Semua orang tahu, setiap Buddha mempunyai sebuah dunianya sendiri, Buddha Amitabha 

punya Dunia Sukhavati; Dunia Berglasir dipimpin oleh Buddha Bhaishajaguru; masih ada Dunia 

Lotus, Dunia Meihao,13 Yesus dan Dewa langit orisinil juga punya dunia mereka sendiri. Dalam 

lingkup galaksi Bima Sakti yang ditempati manusia, berpadanan seratus lebih dunia surga seperti 

demikian. Buddha juga sangat banyak, Buddha Sakyamuni mengatakan bahwa Buddha yang mencapai 

taraf kondisi Tathagata jumlahnya bagaikan pasir di sungai Gangga. Setiap Buddha Tathagata 

memimpin sebuah surga, coba anda pikirkan betapa besar alam semesta ini? Maka Buddha Sakyamuni 

di saat melangkah turun dari tingkatan terakhirnya adalah pada alam semesta tingkat keenam. Bilangan 

ini sudah sangat besar, enam tingkat alam semesta, bukannya enam tingkat langit. Ia di sana punya 

sebuah dunia, disebut Dunia Dafan. Kemudian Buddha Sakyamuni telah tiba di masyarakat manusia 

biasa untuk penyelamatan manusia, setelah terbuka kesadaran, Ia mengajarkan Dharma selama 49 

tahun, ia tidak pulang, walau Buddha Sakyamuni datang dengan mengandalkan kekuatannya, 

mengandalkan tingkatannya yang demikian tinggi, juga hanya mampu menyelamatkan Fu Yuanshen,14 

selain itu juga tidak memungkinkan praktisi Xiulian berkultivasi dengan sangat tinggi dalam satu masa 

kehidupan.  

Anda sekalian sudah tahu, para Buddha tersebut mempunyai dunia mereka sendiri, namun 

siapa yang pernah mendengar bahwa Buddha Sakyamuni mempunyai dunianya sendiri? Tidak ada 

seorang pun yang mengatakan. Jika dikatakan Buddha Sakyamuni berada di Dunia Saha, di manakah 

Dunia Saha? Tepat adalah Triloka, Triloka inilah, termasuk manusia. Lalu dunia Buddha bagaimana 

                                                 
12  Guan Yin - Avalokitesvara. 
 
13  Meihao - Indah. 
 
14  Fu Yuanshen -- Jiwa sekunder. 
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mungkin adalah dunia manusia? Siapa pun juga tidak ada yang memikirkan masalah ini. Sesungguhnya 

Buddha Sakyamuni biasanya menetap di Dunia Dafan, karena dia berasal dari Dunia Dafan, dia pun 

menamakan tingkat langit itu sebagai Langit Dafan. Langit Dafan berada di langit tertinggi dari lingkup 

alam tanpa bentuk, juga termasuk dalam Triloka. Mengapa dia menetap di sana tidak pergi? Sebelum 

Dafa disebarkan dia masih menjaga penganut Buddha, selama 2.500 tahun ini sesungguhnya dia 

sedang menanti Dafa disebarkan. Kendati tingkatan terakhir dari mana Buddha Sakyamuni datang 

adalah Dunia Dafan, tapi dia tidak akan berdiam di tempat tersebut. Karena dia demi penyebaran Dafa 

di masa ini, telah mengukuhkan kebudayaan dan telah banyak menanggung penderitaan di tengah 

manusia biasa, setelah berasimilasi dengan Dafa, dia akan kembali ke taraf alam yang lebih tinggi. Ini 

adalah keadaan sesungguhnya dari Buddha Sakyamuni yang saya sampaikan kepada anda sekalian. 

Banyak orang selalu bertanya pada saya: “Guru, Anda ini siapa?” Untuk mengungkap kisah 

saya, akan sangat-sangat panjang ceritanya. Saya telah turun dengan melewati bertingkat-tingkat alam 

semesta dan badan langit yang berbeda menuju ke bawah, reinkarnasi setingkat demi setingkat, di 

dalam dunia manusia reinkarnasi dengan memisahkan tubuh, bahkan dalam satu masa kehidupan 

terdapat banyak saya, begitu rumitnya entah dari mana harus diutarakan. Saya secara sangat sederhana 

boleh beri tahu kalian, saya lihat saya berada di luar dari segala alam semesta dan badan langit, 

sementara para Buddha dan Dewa maupun para makhluk hidup semua berada di dalamnya. 

Di dalam alam semesta eksis sebuah masalah: Terbentuk-Bertahan-Rusak, ini adalah hukum 

keberadaan alam semesta. Usia alam semesta sudah terlalu tua, di dalam proses alam semesta ini, usia 

para Buddha, Tao dan Dewa yang terbentuk pada masa awal sudah terlalu tua, hidup mereka seolah 

sudah agak membosankan. Waktu yang terlalu panjang, bisa membuat para Dewa melupakan sejarah. 

Mereka bahkan telah melupakan masa lalunya. Makin tinggi tingkatannya, waktunya makin lambat, 

lingkup dan volumenya akan makin besar. Konsepsi Terbentuk-Bertahan-Rusak pada taraf kondisi 

yang lebih tinggi adalah demikian lama, bahkan sebagai sebuah kehidupan sama sekali tidak perlu 

memikirkan hal tersebut, demikianlah lamanya. Jadi, bagi Buddha Utama yang berada di luar lingkup 

segenap waktu dan alam semesta, menganggap semua makhluk hidup adalah makna dari eksistensi 

alam semesta. Oleh karena di dalam alam semesta pernah terjadi sangat banyak bencana pada tingkat 

berbeda, selain taraf kondisi yang tertinggi, tiada kehidupan yang mengetahui alam semesta yang 

paling awal berwujud seperti apa. Setelah regenerasi berganti baru, segala sesuatu dari masa lampau 

sudah tidak eksis lagi, tetapi untuk mempertahankan makhluk hidup dalam alam semesta, masalah ini 

sangatlah sulit diselesaikan. 

Sewaktu alam semesta mulai terbentuk, ada banyak Dewa sudah melihat masalah yang akan 

timbul dalam alam semesta pada saat bencana akhir. Para Dewa tersebut juga sangat khawatir, ingin 

menyelamatkan diri. Akan tetapi jika mereka tidak dibekali dengan keagungan De yang sedemikian 

tinggi, tentu tidak akan mampu mengubah masalah tersebut, malah bisa-bisa tidak dapat kembali lagi. 

Setingkat demi setingkat semua ingin melakukan hal tersebut, maka di dalam sejarah banyak Dewa 

telah berdatangan. 

Namun dahulu di dalam alam semesta eksis sebuah prinsip yaitu tingkatan ini tidak bisa 

mengetahui apakah ada kehidupan pada tingkatan yang lebih tinggi; tingkatan lebih tinggi juga tidak 

tahu masih adakah kehidupan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Setiap Dewa pada suatu tingkatan 

hanya mengetahui diri sendiri adalah yang tertinggi, oleh karena itu Yesus dari Barat berkata bahwa 
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ayahnya -- Yahwe adalah penguasa. Yahwe adalah penguasa yang menciptakan etnis Yahudi, adalah 

Sang Pencipta etnis Yahudi, berarti dia adalah yang tertinggi dari etnis kulit putih Yahudi dan makhluk 

hidup serumpun pada tingkatan yang berbeda. Tetapi dalam perangkat sistem lain masih terdapat 

penguasa yang menciptakan etnis manusia lainnya, bahkan menuju tingkatan yang lebih, lebih dan 

lebih tinggi lagi masih terdapat Dewa dan makhluk hidup, hanya hal-hal tersebut tidak diketahui oleh 

Dewa tingkat rendah dan manusia. Dewa juga hanya mengetahui prinsip Buddha pada tingkatannya 

sendiri. Pada saat mereka telah melihat kesudahan yang terakhir, para Dewa semua berusaha untuk 

mengatasi kesudahan yang menakutkan dari tahap terakhir “Terbentuk-Bertahan-Rusak-Musnah”-nya 

alam semesta, berbondong-bondong turun ke bumi, telah berdatangan banyak sekali Dewa yang 

demikian. Ada Dewa yang telah menanggung seluruh penderitaan dari awal hingga akhir dari tingkatan 

alam semestanya itu, bertitik tolak ingin membekali diri dengan keagungan De yang demikian besar 

untuk menuntaskan masalah penyelamatan. Akan tetapi mereka semua menghadapi satu persoalan 

yang sama, mereka bukanlah yang tertinggi, sedangkan pada taraf kondisi yang lebih dan lebih tinggi 

apabila juga timbul masalah, maka taraf kondisi semula dari mereka itu juga sudah berada dalam 

bencana. Dengan demikian para Dewa yang turun ke bawah juga bisa berantakan tanpa hasil, maka 

para Dewa yang turun ke bawah semua tidak mampu mengatasi kesudahan akhir ini, bahkan juga tidak 

dapat kembali lagi. Secara realitas segalanya sedang terjadi seperti demikian. Dalam penyelamatan dan 

pelurusan Fa ke atas, saya sudah mengantar pulang banyak dari mereka yang datang seperti ini setelah 

diasimilasi dengan Fa. 

Anda sekalian tahu bahwa masalah yang saya utarakan hari ini sudah demikian tinggi. Buddha 

Sakyamuni pernah mengatakan sepatah kata: kelak setelah sekian tahun, saat itu akan datang Buddha 

Maitreya. Saya memang telah datang pada saat ini, akan tetapi saya bukan berada pada tingkatan 

Buddha Maitreya itu. 

Saya masih ingin menyampaikan kepada kalian satu rahasia langit yang sangat tinggi. Masalah 

ini dulu pernah saya sampaikan. Buddha di atas langit, misalkan yang kalian ketahui seperti Tathagata, 

Bodhisattva, sebenarnya bukan hanya satu saja, sekitar sepuluh tahun atau tidak sampai sepuluh tahun 

harus diganti satu kali. Buddha Amitabha yang sekarang bukan lagi yang paling awal tersebut; 

Bodhisattva Guan Yin juga bukan yang paling awal itu lagi. Mengapa demikian? Karena Triloka umat 

manusia terlalu ruwet, selain itu mereka berjarak terlalu dekat dengan Triloka, hal-hal buruk di tingkat 

bawah dapat langsung mengganggu mereka. Oleh karena Buddha dan Bodhisattva menyelamatkan 

manusia, maka manusia lebih-lebih dapat mengganggu mereka, jika mereka mau melakukan 

penyelamatan secara jangka panjang, maka mereka bisa jatuh ke bawah, dari itu mereka pada ruang 

dimensi kita ini sekitar sepuluh tahunan harus diganti satu kali, tetapi pada sementara dunia lain waktu 

telah berlalu sangat lama. Waktu dari ruang spesifik dalam ruang dimensi yang lebih besar, sebaliknya 

berjalan sangat cepat, waktu sepuluh tahun pada sebagian ruang dimensi sudah berlalu puluhan ribu 

tahun, oleh karena itu di dalam kondisi yang demikian, Buddha dan Bodhisattva tidak boleh bertahan 

lebih lama. Di atas langit ada satu ketentuan, tak peduli Dewa apa pun pada suatu tingkat tertentu, 

setelah sampai waktu tertentu harus diganti, tujuannya adalah demi melindungi mereka agar tidak jatuh 

ke bawah.   

Dahulu di dalam catatan dunia manusia, juga terdapat catatan seperti ini, hanya saja orang-

orang tidak mengetahui apa gerangan kejadiannya. Anda sekalian tahu keberadaan Bodhisattva Guan 
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Yin, di dalam sejarah ada pencatatan yang berbeda. Misalnya ada yang disebut Bodhisattva Guan Yin 

dari Laut Selatan; Puteri raja Miao Zhuang berhasil kultivasi menjadi Bodhisattva Guan Yin, masih 

ada lagi bocah dengan sepasang kuda dari India berhasil kultivasi menjadi Bodhisattva Guan Yin dan 

lain lain, semuanya sungguh-sungguh ada, hanya saja bukan satu makhluk hidup yang sama. 

Bodhisattva Guan Yin adalah citra orisinil dari Sang Sadar yang khidmat, penuh kemenangan dan 

maha belas kasih serta sebutan belas kasih yang tak pernah berubah. Setiap kali pada saat ada seorang 

Bodhisattva Guan Yin berhasil berkultivasi ke atas, maka dia harus mulai memilih seseorang dari atas 

bumi untuk penerusnya kelak, dan membantu orang tersebut berkultivasi menjadi belas kasih persis 

seperti dirinya sendiri, juga mencapai tingkatan yang sama tingginya, juga dengan keagungan De yang 

sama besarnya, juga mampu menanggung penderitaan yang begitu besar, mampu memiliki keampuhan 

yang demikian besar. Pada saat orang tersebut mencapai kesempurnaan maka dia menyelamatkannya 

ke atas untuk menggantikan dirinya. Setiap Buddha, Tao dan Dewa selalu demikian. Dahulu ini adalah 

rahasia langit yang paling rahasia, hari ini sudah saya sampaikan kepada kalian. 

Mengapa saya utarakan kepada kalian? Karena saya akan menyampaikan suatu persoalan. 

Semenjak Buddha Sakyamuni menyebutkan nama Buddha Maitreya, selama dua ribu tahun lebih 

Buddha Maitreya ini juga entah sudah berganti berapa orang! Biksu Budai15 adalah salah satu di 

antaranya, inilah sebabnya mengapa Maitreya dan Biksu Budai dicampur-adukkan. Akan tetapi 

perwujudan Buddha Maitreya bukanlah seperti Biksu Budai yang berperut gendut dan suka tertawa 

terbahak demikian, itu hanyalah perwujudannya sebagai manusia pada saat hidup di dunia. Buddha 

adalah sangat sakral dan khidmat, kebanyakan terlihat sangat muda, sangat tampan, karena makin ke 

atas makin indah. Buddha Amitabha yang asli tampak bagaikan berusia sekitar dua puluh tahunan, 

Bodhisattva Guan Yin bagaikan berusia tujuh belas, delapan belasan, Bodhisattva Mahaasthama 

Praapta berwujud bagaikan berusia lima belas, enam belasan. Karena konsep manusia beranggapan 

bahwa orang yang berusia empat puluhan bertindak mantap dan hati-hati, telah mencapai usia yang 

tanpa keraguan, maka patung mereka dibuat dengan wujud yang demikian. Namun pikiran Dewa di 

langit adalah ditentukan oleh kebijaksanaan dan taraf kondisi tingkatannya, belas kasih dan 

kebijaksanaan Dewa bukan ditentukan oleh faktor usia, manusia biasa senantiasa menerapkan 

pemahaman manusia biasa. 

Maka, Buddha Maitreya yang berlanjut sampai masa kehidupan ini, yaitu Buddha Maitreya 

yang terakhir ini pada saat saya memulai mengajarkan Fa, sesungguhnya adalah pencapaian kultivasi 

dari seorang wanita, namun perwujudan Maitreya adalah pria. Sebetulnya dua huruf “Mai-treya” dari 

bahasa India kuno pada waktu itu lafalnya tidak terlalu pas dan diterjemahkan ke dalam bahasa 

Tionghoa makin tidak persis, ada yang melafalkan “Mi Lai,” ada yang melafalkan “Mi Le” dan masih 

ada lafal lainnya, kelak saya beri tahu kalian lafal yang akurat. Ketika Maitreya periode ini akan 

mengakhiri tugasnya, bertepatan dengan saatnya saya keluar ke masyarakat, akan tetapi saya bukan 

berada pada tingkatan mereka. Para Dewa yang berada dalam badan langit semua tahu saya telah 

datang menyelamatkan makhluk hidup di berbagai lingkup dunia dengan Fa Buddha dan wujud 

Buddha, mereka pun telah yakin betul kedatangan Maitreya, Buddha Maitreya juga telah memberikan 

                                                 
15  Biksu Budai - Biksu tersebut selalu menggantungkan sebuah kantong kain (Budai) pada pundaknya, maka ia dinamakan biksu 

Budai. 
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semua benda yang ia wariskan kepada saya. Akan tetapi para Dewa semua tidak mengetahui pada 

dasarnya saya datang dari mana, hanya mengetahui bahwa Sang Penyelamat Manusia telah datang 

turun ke bumi, bersamaan itu mereka semua mendesak saya pergi ke kuil, namun saya tidak pergi ke 

kuil. Mengapa tidak pergi ke kuil? Karena saya ingin mengerjakan hal yang lebih besar, ada misi yang 

lebih besar. Selain itu orang zaman sekarang sudah tidak percaya pada Buddha, biksu dan umat 

Buddhis awam di kuil sudah sangat sedikit. Para umat yang pergi ke kuil dibandingkan dengan jumlah 

total manusia betul-betul sudah sangat sedikit, pada masa akhir Dharma orang yang tidak percaya pada 

Buddha sudah terlalu banyak. Di dalam kuil tidak dapat menyelamatkan manusia secara luas, tidak 

dapat membuat lebih banyak orang memperoleh Fa. Begitu masuk kuil, orang yang menganut agama 

lain makin tidak dapat memperoleh Fa. Saya telah menyaksikan keadaan ini, oleh karena itu saya tidak 

menjadi biksu, lalu menyebarkan Dafa di tengah masyarakat manusia biasa. 

Tentu saja di dalam ini ada suatu masalah yang juga berupa suatu masalah yang tidak dapat 

dipecahkan dalam pikiran oleh banyak biksu, orang-orang mengetahui bahwa yang saya ajarkan adalah 

prinsip Buddha dan Fa Buddha, namun bukanlah Dharma yang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni. 

Sesungguhnya apabila bukan saya melainkan orang lain yang datang menyelamatkan manusia, ia juga 

tidak akan mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh Buddha Sakyamuni; sekalipun ganti lagi 

seseorang yang datang juga tidak akan mengutarakan hal-hal yang pernah diucapkan oleh Buddha 

Sakyamuni. Sama-sama akan mengajarkan Fa Buddha, tapi semua itu berupa prinsip hukum dari 

pembuktian kesadaran Buddha masing-masing, bukankah demikian? Kebingungan terbesar dari biksu 

masa kini yang susah dilepaskan ialah mereka beranggapan, Buddha Sakyamuni adalah satu-satunya 

yang mengajarkan Fa Buddha dan yang diajarkan adalah satu-satunya Fa Buddha dari alam semesta, 

mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah sebagian kecil dari Fa Buddha, yang berupa bagian 

pembuktian kesadaran yang diutarakan oleh Buddha Sakyamuni, bahkan Buddha Sakyamuni juga 

tidak mengutarakan semua Fa yang ia ketahui, hanya mewariskan kepada manusia bagian yang ia 

anggap patut diketahui oleh manusia. Sesungguhnya Buddha Sakyamuni juga tidak mengajarkan Fa 

yang pernah diajarkan oleh enam Buddha terdahulu. Lebih-lebih lagi saya kali ini adalah mengajarkan 

karakteristik seluruh alam semesta, fundamen dari keseluruhan Fa: “Fa Buddha,” “Fa Dewa” dan “Fa 

Tao.” 

Jika Triloka dan umat manusia demi pelurusan Fa telah memerankan efek yang semestinya, 

maka umat manusia di masa mendatang akan ada kemujuran yang tak terukur. Ketika saya datang 

maka pada taraf alam yang sangat tinggi telah diciptakan segala sesuatu yang saya inginkan, melalui 

reinkarnasi dalam rahim manusia saya lahir di dunia, namun keagungan De saya berperan sebagai 

kendali dengan melampaui segala taraf kondisi. Dikatakan saya telah datang, saya dengan makhluk 

hidup dalam Triloka entah terpaut berapa tingkat partikel. Saya memiliki unsur paling asal dari 

eksistensi alam semesta, namun saya tidak berada di dalamnya. Saya adalah sumber yang membentuk 

seluruh kebijaksanaan alam semesta, akan tetapi saya apa pun tidak menginginkan. Sedangkan semua 

makhluk hidup adalah terbentuk oleh materi dari tingkat-tingkat berbeda dalam alam semesta. 

Dikatakan saya tidak datang, saya tidak berada dalam taraf kondisi manusia namun bermanifestasi 

dalam dunia manusia. Ini disampaikan secara garis besar dan sederhana. Kelak dengan 

mempertimbangkan keadaan, saya akan beritahukan manusia tentang masalah ini, tetapi untuk lebih 

banyak lagi tidak diperkenankan, karena sudah memperkenankan manusia mengetahui sangat banyak, 
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namun kelak setelah berlalu entah berapa tahun, manusia masih akan menganggap segalanya ini 

sebagai cerita dongeng. 

Anda sekalian tahu bahwa pemerintah Tiongkok paling takut akan satu hal yakni takut orang-

orang menggalang gerakan semacam Yi He Tuan16 yang menimbulkan pemberontakan, paling takut 

kekuasaannya sampai direbut. Saya sekali lagi menekankan bahwa kami mutlak tidak menjurus ke 

politik, mutlak tidak mencampuri politik, mutlak tidak terlibat dalam politik. Apabila Li Hongzhi 

terlibat dalam politik maka Fa yang diajarkan hari ini adalah Fa sesat, kalian camkan perkataan saya 

ini. Di dalam sejarah bagaimana saya Li Hongzhi mengajarkan Fa ini, bagaimana menyuruh kalian 

mengerjakan hal ini, sepanjang zaman kalian harus ikut menirunya, mutlak tidak boleh membuatnya 

berjalan serong. Metode yang saya tinggalkan kepada kalian, kelak generasi berikutnya akan 

melakukan seperti demikian, anda sekalian tahu bahwa kita ini longgar dalam kepengurusan, tidak 

menyentuh uang, tidak ada jabatan dan tidak menjadi birokrat. Orang Xiulian begitu bersinggungan 

dengan uang maka akan jadi ruwet, ketenaran dan kepentingan adalah hambatan Xiulian yang paling 

besar bagi manusia. 

Tentu saja anda berada di dalam masyarakat manusia biasa, anda boleh mempertahankan 

kehidupan anda. Anda mencari uang, anda menjadi pejabat dari manusia biasa, melakukan bisnis 

manusia biasa, semua hal tersebut tidak memengaruhi anda berkultivasi, ini adalah bentuk Xiulian 

yang saya ajarkan kepada kalian. Di dalam bentuk Xiulian tidak boleh diberikan fasilitas birokrat, Fa 

Buddha tidak boleh dimanfaatkan untuk mencari uang, pusat bimbingan mana pun tidak boleh 

menyimpan uang, ini adalah ditentukan berdasarkan bentuk Xiulian. Fa yang demikian besar diajarkan 

kepada manusia mutlak bukan kehebohan tiga atau lima tahun, saya tahu kelak akan ada lebih banyak 

orang yang memperoleh Fa, akan ada sangat banyak -- sangat banyak orang yang memperoleh Fa, 

jumlah tersebut adalah sangat besar. Selain itu Fa ini bukan hanya milik umat manusia, bukan hanya 

milik Tiongkok, seluruh dunia bahkan lebih banyak lagi makhluk hidup sedang memperoleh Fa. Ini 

adalah sebuah Fa alam semesta, oleh karenanya anda sekalian harus benar-benar tahu menyayanginya. 

Dahulu kalian tidak mengetahui apakah itu, terutama saat saya pada periode awal mulai 

mengajarkan Fa ini adalah dengan bentuk Qigong, karena manusia mengenal Fa perlu ada suatu proses, 

mendadak diutarakan Fa yang begitu tinggi tentu tidak benar. Maka saya seyogianya ingin memberi 

tahu anda sekalian, mengapa di dalam sejarah sekarang ini muncul Qigong? Adalah demi memuluskan 

jalan bagi saya di hari ini untuk mengajarkan Dafa ini. Master Qigong sendiri tidak tahu mengapa, 

apalagi master Qigong palsu lebih-lebih tidak mengetahuinya, mereka yang palsu itu masih saja 

mengacau di dalam masyarakat. Sedangkan master Qigong yang benar-benar berperan memuluskan 

jalan, mereka pada dasarnya telah menunaikan tugasnya, ada yang tahu bahwa ada seseorang 

menyuruh mereka keluar ke masyarakat untuk berkiprah sejauh ini. Andai kata mereka tidak keluar 

mengajarkan Qigong, Qigong tidak tersebar luas di kalangan masyarakat, maka saya hari ini dengan 

seketika mengutarakan Fa yang begitu tinggi tentunya sukar membuat orang mengerti, itulah mengapa 

Qigong harus muncul. Oleh karena itu saya katakan bahwa saat ini semua dari mereka yang 

                                                 
16  Yi He Tuan - Perkumpulan boxing di masa dinasti Qing. 
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mengacaukan Dafa tidak akan ada kesudahan yang baik, sesungguhnya mereka sudah berada di dalam 

neraka, hanya saja usia mereka di dunia masih belum tamat. 

Proses penyebaran Dafa telah mengalami hujan dan badai, adalah sangat tidak mudah, ini 

adalah Fa lurus, pasti akan menjumpai gangguan, karena begitu muncul yang lurus, segala yang tidak 

lurus maupun yang kurang lurus semua telah tersentuh. Yang tersebar dengan lancar-lancar saja pasti 

sesuai dengan hal-hal yang sesat, maka tidak terjadi kerunyaman. Tanpa pikiran lurus dan perbuatan 

lurus di tengah cobaan iblis, maka tidak akan ada teladan dan keagungan De yang ditinggalkan kepada 

manusia di dunia. Kelak di saat kita menjumpai kesulitan apa pun anda sekalian harus memahaminya 

dengan benar.    

Alam semesta ini memperbolehkan eksistensi iblis, mengapa diperbolehkan ia eksis? Saya 

bahas satu prinsip: saling menghidupi dan saling membatasi adalah prinsip pada tingkat rendah alam 

semesta terutama di dalam Triloka. Mengapa eksis prinsip saling menghidupi saling membatasi? 

Pada tingkatan menengah dari konsepsi alam semesta tertentu, eksis dua macam materi, kedua 

macam materi makin ke bawah terbagilah menjadi dua macam materi yang berbeda, karena makin 

ke bawah makin buruk, makin ke atas makin indah, makin ke bawah makin terbagi, perbedaannya 

makin besar. Maka kedua macam materi berbeda ini terus beranjak ke bawah alam semesta, makin 

menampilkan kelainan dan perbedaan di antara mereka, makin beranjak ke bawah makin besar 

perbedaannya. Maka terus beranjak ke bawah lagi akan termanifestasi sifat kontradiksi dari kedua 

macam materi yang berbeda tersebut. Beranjak ke bawah lagi kontradiksinya akan sangat jelas, 

dengan demikian telah muncul prinsip saling menghidupi saling membatasi. Beranjak ke bawah lagi 

maka lahirlah teori Yin dan Yang dari Taichi. Beranjak lagi ke bawah terutama sesampainya di 

tingkat manusia, prinsip saling menghidupi saling membatasi teramat jelas. Sesampainya pada taraf 

kondisi Buddha ini, sesungguhnya apakah Buddha itu? Buddha adalah Sang Pembela Alam Semesta. 

Buddha Tathagata adalah Raja Fa dari dunianya, cara ia menangani dunianya bukan dengan suatu 

cara yang bagaimana, melainkan dengan belas kasih dan keagungan De, makhluk warganya juga 

selaras dengan kriteria dunianya tersebut, sangat indah. Maka pada taraf kondisi ini, dalam prinsip 

saling menghidupi saling membatasi, yang berpadanan dengan Buddha (raja Fa) adalah raja iblis.  

Berbicara tentang raja iblis, anda sekalian tahu aliran Tantra? Saya berulang kali mengatakan 

aliran Tantra tidak dapat disebarkan dalam masyarakat manusia biasa, hanya bisa dikultivasikan secara 

rahasia. Mengapa? Karena aliran Tantra selain berkultivasi kesadaran lurus juga berkultivasi raja iblis, 

dengan kata lain berkultivasi Buddha (raja Fa) juga berkultivasi raja iblis. Di dalam masyarakat 

seandainya diajarkan hal-hal ini, coba kalian pikirkan dalam masyarakat akan timbul akibat apa, 

demikianlah masalahnya. Oleh karena itu saya senantiasa mengatakan aliran Tantra tidak dapat 

diajarkan dalam masyarakat, hanya bisa dikultivasikan di dalam kuil. Setiap darinya yang diajarkan di 

masyarakat adalah palsu, sedang menipu orang. Saling menghidupi saling membatasi sesampainya di 

tingkat manusia biasa, maka ada manusia tentu ada hantu, pokoknya eksis seperti itu, prinsip yang 

berpadanan ini eksis secara bersamaan. Akan tetapi justru karena ia terdapat sifat kontradiksi semacam 

ini serta adanya prinsip saling menghidupi saling membatasi ini, maka ia telah mendatangkan suatu 

kondisi dari masyarakat manusia biasa, termasuk pula Fa yang hari ini saya ajarkan, ada yang percaya 

ada yang tidak percaya, di antara manusia di dunia ada orang baik juga ada orang jahat, ada yang demi 

kepentingan umum, ada yang demi pribadi; ada yang lapang dada, ada yang picik. Satu negatif satu 
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positif beginilah hubungan perpadanannya, segala perwujudan ini adalah kondisi dari masyarakat umat 

manusia. 

Di dalam masyarakat umum perwujudan dari masalah apa pun juga sama, anda ingin berhasil 

mengerjakan suatu hal baik, anda perlu menerobos kesulitan atau suatu gangguan yang relatif sama 

besarnya, anda baru bisa berhasil melakukan pekerjaan tersebut, ini adalah efek pengekangan yang 

disebabkan oleh prinsip saling menghidupi saling membatasi. Justru karena ada eksistensi prinsip ini, 

ada gangguan sifat keiblisan, anda tidaklah mudah memperoleh sesuatu, anda harus berupaya untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Melalui upaya keras anda, perjuangan anda, setelah mengatasi banyak 

kesulitan anda telah meraih hasilnya, dengan demikian barulah anda tahu untuk menyayanginya, 

barulah anda merasa gembira, karena memperoleh dengan tidak mudah barulah anda merasa ia 

berharga, barulah anda timbul keceriaan pasca kemenangan. Andai kata tiada prinsip saling 

menghidupi saling membatasi ini, tiada gangguan iblis, anda mengerjakan apa pun bisa sekali 

dilakukan langsung berhasil, tiada eksistensi sifat keiblisan, anda tidak akan menyayangi apa yang 

anda dapatkan, anda tidak akan merasa ia berharga, anda tidak ada keceriaan pasca kemenangan. Coba 

anda sekalian pikirkan, anda akan merasa hidup menjemukan, hidup tanpa arti. Sekali dikerjakan 

langsung berhasil, maka mengerjakan apa pun juga tidak bermakna lagi. Manusia akan merasa hidup 

ini tanpa arti, tiada rasa nikmat. Oleh karena itu anda di dalam kesulitan jangan berpandangan merasa 

ia tidak baik, ia dapat memerankan efek semacam ini. 

Mengapa ada orang mengatakan kepada saya: “Guru, Anda mengapa tidak memberantas 

semua iblis?” Jika saya telah memberantas semua iblis, anda hari ini tidak akan dapat Xiulian. Tidak 

ada siapa pun yang menguji anda apakah masih tetap teguh sampai terakhir terhadap Fa ini, tanpa 

gangguan iblis maka sebagian keterikatan anda tentu tidak bisa disingkirkan, tanpa gangguan iblis 

maka tidak bisa menghapus karma, begitulah prinsipnya. Manusia dan benda, serta kehidupan itu 

sendiri juga terdapat kedua macam sifat khusus ini, manusia adalah terbentuk bersamaan oleh sifat 

kebuddhaan dan sifat keiblisan. Anda Xiulian di dalam prinsip Buddha adalah menyingkirkan sifat 

keiblisan anda, manusia di saat melepas bebas diri sendiri tanpa pengekangan moralitas, adalah 

pelampiasan besar-besaran sifat keiblisannya. Manusia di saat emosi dan berteriak histeris, di saat 

marah-marah adalah sifat keiblisan sedang dilampiaskan besar-besaran. Sekarang adalah ribuan iblis 

turun ke dunia, pada berbagai lingkup dalam masyarakat selalu ada yang menggerakkan manusia untuk 

mencetuskan sifat keiblisannya. Apakah itu karya seni lukis, karya budaya, karya sastra, dengan sesuka 

hati dan tanpa peran pikiran lurus, bagaikan sudah gila, apa bedanya dengan iblis siluman? Kaum pria 

memelihara rambut yang panjang dan aneh, pria bukan pria, wanita bukan wanita, katanya itulah citra 

kaum seniman dan musisi, sebetulnya semua itu adalah kondisi mentalitas abnormal yang digerakkan 

oleh sifat keiblisan. 

Manusia dengan kendali moral barulah sifat kebuddhaan. Apa yang disebut berkultivasi 

Buddha? Adalah untuk menyingkirkan sifat keiblisan anda, diasimilasi menjadi sifat kebuddhaan. Hal 

yang saya sampaikan tadi sangat tinggi, bahkan sudah sangat konkret. Saya bicara cukup sekian saja. 

(Tepuk tangan meriah dalam waktu panjang) 
 


