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LUN YÜ1

Dafa adalah kebijakan Sang Pencipta. Ia adalah
fundamen dari terbentuknya langit dan bumi, serta
penciptaan alam semesta, kandungan maknanya ekstrem
makroskopis juga mikroskopis, pada tingkat badan langit
yang berbeda terdapat manifestasi yang berbeda. Dari yang
paling mikroskopis pada badan langit hingga munculnya
partikel paling mikroskopis, partikel yang tingkat demi
tingkat banyaknya tak terhitung tak terbatas, dari kecil hingga
besar, terus hingga ke tingkat permukaan yang diketahui
manusia berupa atom, molekul, planet, galaksi, bahkan
yang lebih besar lagi, partikel yang besar-kecilnya berbeda
telah membentuk kehidupan yang besar-kecilnya berbeda
serta dunia yang besar-kecilnya berbeda, yang tersebar
memenuhi badan langit alam semesta. Bagi kehidupan yang
berada di atas partikel masing-masing yang berbeda tingkat,
partikel yang lebih besar dari tingkat tersebut niscaya adalah
planet di langit mereka, setiap tingkat juga demikian. Bagi
kehidupan di setiap tingkat alam semesta, hal semacam ini
adalah tanpa batas akhir. Dafa juga telah menciptakan waktu,
ruang, jenis kehidupan yang berjumlah banyak serta segala
sesuatu, meliputi segala-galanya, tidak ada yang tertinggal.
Ini merupakan wujud konkret dari karakter Zhen-Shan-Ren
Dafa pada tingkat-tingkat berbeda.
Cara manusia dalam menyelidiki alam semesta dan
kehidupan sekalipun lebih maju lagi, juga hanyalah melihat
1

LUNYU (LUN-YU) – Kata ulasan.
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jelas bagian lokal dari ruang tingkat rendah alam semesta
di mana manusia berada. Dalam peradaban yang muncul
berkali-kali pada masa prasejarah, manusia juga pernah
menyelidiki planet lainnya, namun walau terbang lebih
tinggi dan lebih jauh lagi, juga belum meninggalkan ruang
eksistensi manusia. Manusia selamanya juga tidak mungkin
benar-benar mengenali manifestasi sesungguhnya dari
alam semesta. Jika manusia ingin memahami misteri alam
semesta, ruang waktu dan tubuh manusia, satu-satunya jalan
adalah Xiulian di dalam Fa ortodoks, mencapai kesadaran
sejati, menaikkan tingkatan jiwa. Di tengah Xiulian juga
dapat membuat moral dan watak mengalami peningkatan,
seiring dengan melangkah ke luar dari tingkatan manusia,
dapat membedakan bajik dan jahat, baik dan buruk yang
sebenarnya, manusia barulah dapat melihat dan terjalin
kontak dengan alam semesta yang sesungguhnya dan
kehidupan pada tingkat berbeda dan ruang dimensi
berbeda.
Penyelidikan yang dilakukan umat manusia adalah
demi persaingan teknologi, dengan alasan untuk mengubah
kondisi kehidupan manusia, kebanyakan dilandasi atas dasar
anti Tuhan, dan membiarkan pengekangan diri yang dilandasi
moral manusia lepas kendali, maka peradaban manusia
yang muncul di masa lampau berkali-kali dimusnahkan
dikarenakan hal ini. Di tengah penyelidikan juga hanya
mampu menyentuh dalam batas dunia fisik, caranya ialah
ketika suatu hal telah dikenal barulah dilakukan riset,
sedangkan dalam ruang manusia ini, sesuatu yang tidak
dapat diraba dan tidak terlihat, namun secara objektif eksis,
fenomena yang meskipun dapat juga nyata-nyata terefleksi
dalam realitas manusia, termasuk spirit, kepercayaan, sabda
Dewa dan mukjizat, selama ini tidak berani disentuh di
x

bawah pengaruh anti Tuhan.
Jika umat manusia dapat meningkatkan watak dan
konsep manusia atas dasar moralitas, dengan demikian
peradaban masyarakat manusia barulah dapat bertahan
lama, mukjizat juga akan muncul kembali di masyarakat
manusia. Dahulu dalam masyarakat manusia juga pernah
berkali-kali muncul kebudayaan yang semi Dewa semi
manusia, membuat manusia memperoleh peningkatan
dalam pemahaman sejati terhadap kehidupan dan alam
semesta. Jika umat manusia dapat menampilkan ketulusan
dan penghormatan yang sepatutnya terhadap manifestasi
Dafa di dunia, maka itu akan menghantarkan kebahagiaan
atau kemuliaan bagi manusia, bagi bangsa atau negara.
Badan langit, alam semesta, kehidupan, segala sesuatu
adalah diciptakan oleh Dafa alam semesta, kehidupan
yang bertolak belakang dengan Dafa adalah yang benarbenar bobrok; manusia di dunia yang dapat menyesuaikan
diri dengan Dafa adalah orang baik yang sesungguhnya,
bersamaan itu orang tersebut akan memperoleh balasan
kebaikan, kemujuran dan panjang umur; sebagai orang
Xiulian, anda dapat berasimilasi dengan Dafa maka anda
adalah seorang yang memperoleh Tao—Dewa.
Li Hongzhi
24 Mei 2015
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Kaya Namun Bermoral
Orang zaman dulu berujar: uang adalah materi di luar
tubuh. Setiap orang juga tahu, setiap orang mencarinya.
Orang kuat mencarinya demi memenuhi nafsu keinginan;
kaum wanita mencarinya demi kemolekan dan kemewahan;
orang berusia lanjut memerlukannya demi mengatasi
kekhawatiran di hari tua; kaum intelektual menghendakinya
demi kemuliaan; pegawai menunaikan tugas deminya, dan
seterusnya, oleh sebab itu semua orang mencarinya.
Ada orang yang bahkan bertarung deminya, orang
yang agresif berani mengambil risiko; orang yang
bertemperamen tinggi dapat menempuh jalan kekerasan
untuk memperolehnya; orang yang iri hati mati penasaran
karenanya. Memakmurkan rakyat adalah prinsip raja
dan pejabatnya, pemujaan terhadap uang merupakan
kelakuan yang paling nista. Kaya namun tak bermoral akan
membahayakan semua makhluk hidup, sedangkan kaya dan
bermoral merupakan harapan semua orang, oleh sebab itu
orang kaya tidak boleh tidak menjunjung moralitas.
De1 adalah terakumulasi dalam kehidupan sebelumnya, menjadi raja, pejabat, kaya dan kedudukan terhormat
semua dihasilkan dari De. Tanpa De tidak ada yang dapat
diperoleh, kehilangan De berarti sirna segalanya. Oleh sebab
itu, orang yang mengejar kekuasaan dan mencari kekayaan
harus terlebih dahulu mengumpulkan De, menanggung
penderitaan dan berbuat kebajikan dapat mengumpulkan
banyak De. Untuk itu haruslah mengerti prinsip sebab
akibat, dengan memahami hal ini, maka pemerintah dan
1

De (德) -- 1) Sejenis materi substansi putih yang dihasilkan dari perbuatan
baik, menanggung penderitaan dan sebagainya. 2) Kebaikan; kebajikan;
sifat (baik); memiliki moral.
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rakyat dapat mengendalikan hatinya masing-masing, dunia
akan makmur dan damai.
Li Hongzhi
27 Januari 1995

2

Luas dan Mahabesar
Prinsip hukum Falun Dafa mempunyai fungsi
bimbingan kepada siapa pun yang Xiulian, termasuk juga
mereka yang menganut kepercayaan agama, ini adalah
prinsip alam semesta, merupakan Fa sejati yang belum
pernah diungkapkan. Pada masa lalu manusia juga tidak
diperkenankan mengetahui prinsip alam semesta (Fa
Buddha), Dia melampaui semua ilmu dan azas moral
masyarakat umum dari zaman kuno hingga sekarang.
Dahulu apa yang diajarkan dalam agama dan apa yang
dialami oleh manusia hanya berupa bulu kulit dan fenomena
saja. Sedangkan kandungan makna yang mahabesar dan
mendalam dari Fa, hanya dapat dimanifestasikan kepada,
serta dihayati dan disadari oleh orang Xiulian yang sejati
berkultivasi pada tingkat yang berbeda, dan baru dapat
benar-benar melihat apa yang disebut Fa.
Li Hongzhi
6 Februari 1995

3

Sejati Berkultivasi
Wahai para pengikut yang sejati berkultivasi, apa
yang saya ajarkan kepada anda adalah Fa untuk berkultivasi
Buddha dan berkultivasi Tao, tetapi kalian malah mengeluh
kepada saya karena mengalami kerugian dalam kepentingan
pribadi di tengah manusia biasa, dan bukan merasa risau
terhadap keterikatan hati di tengah manusia biasa yang
belum mampu anda lepaskan, apakah ini Xiulian? Sanggup
atau tidak melepaskan hati manusia biasa, ini merupakan
pengujian fatal yang tak dapat ditawar lagi dalam
melangkah menuju manusia yang benar-benar luar biasa.
Setiap pengikut yang sejati berkultivasi harus melewatinya,
ini merupakan garis pemisah antara orang Xiulian dengan
manusia biasa.
Sesungguhnya, ketika kalian merasa kesal karena
nama, kepentingan dan perasaan di tengah manusia biasa
telah dicederai, itu sudah merupakan ketidaksanggupan
melepas keterikatan hati manusia biasa. Kalian haruslah
ingat! Xiulian itu sendiri tidaklah menderita, kuncinya
adalah tidak sanggup melepas keterikatan manusia biasa.
Ketika nama, kepentingan dan perasaan kalian harus dilepas
barulah terasa menderita.
Kalian dari dunia yang suci murni dan indah tiada
tara jatuh ke bawah, dikarenakan kalian telah punya
keterikatan hati pada tingkat tersebut. Ketika jatuh ke
dalam dunia yang menurut perbandingan adalah paling
kotor, kalian tidak cepat berkultivasi kembali ke asal,
malah memegang erat benda-benda kotor tersebut dalam
dunia yang kotor dan tidak mau melepaskannya, bahkan
kehilangan sedikit pun merasa pedih bukan main. Apakah
4

kalian tahu? Demi menyelamatkan kalian, Buddha pernah
meminta sedekah makan di tengah manusia biasa, hari
ini saya kembali membuka pintu lebar-lebar mengajarkan
Dafa menyelamatkan kalian, saya tidak merasa menderita
sekalipun telah dilanda kesengsaraan yang tak terhingga,
sedang kalian masih ada apalagi yang tidak dapat dilepas?
Dapatkah anda membawa masuk benda yang tidak dapat
dilepas dalam hati itu ke dalam surga?
Li Hongzhi
22 Mei 1995

5

Arif Bijaksana
Ketika saya memberi tahu sebagian praktisi bahwa
pikiran yang ekstrem adalah suatu pengaruh dari karma
pikiran, kini banyak praktisi menganggap segala niat
kurang baik yang biasa terjadi pada dirinya, dikatakan
sebagai karma pikiran, ini tidaklah benar. Bila anda sendiri
sudah tidak mempunyai niat pikiran buruk apa pun, apalagi
yang masih anda kultivasikan?! Bukankah anda adalah
Buddha bila sudah begitu suci murni? Ini adalah suatu
pemahaman yang salah. Apabila pikiran anda sendiri
secara sengit mencerminkan niat yang kotor, atau mencaci
Guru, mencaci Dafa, mencaci orang lain dan sebagainya,
tidak dapat disingkirkan, tidak dapat ditekan, itu barulah
karma pikiran. Tetapi ada juga sebagian yang lemah, namun
itu berbeda dengan niat pikiran normal pada umumnya,
haruslah jelas.
Li Hongzhi
23 Mei 1995
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Kesadaran
Dunia manusia keruh dan kisruh, mutiara dan mata
ikan bercampur baur. Tathagata turun ke dunia tentu secara
diam-diam. Ketika mengajarkan Fa, pasti ada aliran sesat
yang mengganggu. Tao dan iblis disebarkan bersamaan,
di satu dunia yang sama, mana yang asli dan mana yang
palsu, yang penting adalah dapat menyadari. Bagaimana
membedakannya? Pasti ada orang berkebijakan tinggi
sebagaimana mestinya, yang punya takdir pertemuan dan
dapat menyadari, datang saling susul-menyusul, menyelami
Tao dan memperoleh Fa. Dapat membedakan yang benar
dan yang sesat, memperoleh ajaran sejati, meringankan
tubuhnya, memperkaya kebijakannya, memperteguh
hatinya, menumpang perahu Fa dengan tenang tenteram.
Sungguh baik! Gigih maju sekuat tenaga, hingga mencapai
kesempurnaan.
Orang yang hidup tanpa tujuan dan berkesadaran
rendah, hidup demi uang, mati demi kekuasaan, merasa
gembira maupun cemas demi keuntungan kecil yang tak
berarti, bergumul dengan susah payah antarsesamanya,
menciptakan karma sepanjang hidup. Orang tersebut pasti
menertawai bila mendengar Fa, mulut mengucapkan kata
“takhayul,” dalam hatinya pasti sulit mengerti dan sulit
memercayai. Orang demikian tergolong berkebijakan
rendah, sulit diselamatkan. Karma besar telah menyelubungi
seluruh tubuhnya, menutupi kebijakannya, watak hakikinya
sudah tak tersisa.
Li Hongzhi
14 Juni 1995
7

Mengapa Tidak Dapat Melihat
Dapat melihat baru percaya, tidak dapat melihat tidak
percaya, ini adalah pandangan dari orang yang berkebijakan
rendah. Manusia berada dalam kesesatan dan sangat banyak
membuat karma, bagaimana dapat melihat dengan watak
hakiki yang tersesat? Sadar terlebih dahulu baru kemudian
dapat melihat, berkultivasi hati dan menyingkirkan karma,
begitu watak hakikinya muncul baru dapat melihat. Namun
orang yang berkebijakan tinggi biarpun dapat melihat
ataupun tidak dapat melihat, mereka mengandalkan
kesadarannya untuk mencapai kesempurnaan. Orang-orang
umumnya ada yang dapat melihat ada yang tidak dapat
melihat, itu ditentukan oleh tingkatannya, disebabkan oleh
bawaan dasarnya. Orang yang berkultivasi banyak yang
tidak dapat melihat karena mempunyai keinginan untuk
melihat, ini adalah keterikatan, bila tidak disingkirkan tidak
akan dapat melihat. Kebanyakan karena rintangan karma,
atau lingkungan yang tidak sesuai, atau ditentukan oleh
metode kultivasi, penyebabnya sangat beragam, tergantung
orang yang bersangkutan. Yang dapat melihat, sekalipun
terlihat tapi tidak begitu jelas, dengan tidak begitu jelas baru
dapat menyadari Tao. Bila dirinya merasa berada dalam
lingkungan tersebut, tidak ada yang tidak jelas, berarti
orang tersebut sudah terbuka Gong-nya, sudah tidak dapat
melanjutkan kultivasi lagi, yang perlu disadari sudah tidak
ada lagi.
Li Hongzhi
16 Juni 1995
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Belajar Fa
Para cendekiawan belajar Dafa, harus memperhatikan
satu masalah yang sangat mencolok, yaitu belajar Dafa
dianggap sama seperti cara manusia biasa pada umumnya
dalam mempelajari karya teori, misalnya belajar dengan
menyeleksi kutipan kata-kata yang relevan dari tokoh
terkenal untuk dibandingkan dengan perilaku diri sendiri,
cara demikian akan menghambat peningkatan orang Xiulian.
Masih ada orang yang mendengar bahwa Dafa mempunyai
kandungan makna yang sangat mendalam, terdapat sesuatu
yang sangat tinggi di dalamnya sebagai petunjuk Xiulian
pada tingkat yang berbeda, sehingga digalinya huruf
demi huruf, tapi akhirnya juga tidak menemukan apa-apa.
Kebiasaan yang terpupuk lama dalam studi teori politik ini,
juga merupakan suatu faktor yang memengaruhi Xiulian,
yang mengakibatkan salah menginterpretasikan Fa.
Ketika anda semuanya sedang belajar Fa, jangan
menganut pikiran harus menyelesaikan masalah, dengan
mencari bagian-bagian yang relevan untuk dipelajari,
sebenarnya, ini juga merupakan suatu bentuk keterikatan
(tidak termasuk bila ada konflik yang perlu segera
diselesaikan). Jika ingin belajar Dafa dengan baik,
hanya belajar dengan tanpa mengandung tujuan apa pun
barulah benar. Setiap selesai membaca satu kali “Zhuan
Falun”, walaupun telah mengerti sedikit saja juga adalah
peningkatan; kendati setelah selesai membaca satu kali
anda hanya mengerti satu masalah, itu juga adalah benarbenar telah memperoleh peningkatan.
Sesungguhnya, anda di dalam Xiulian, adalah sedikit
demi sedikit, tanpa disadari telah memperoleh peningkatan
9

melalui kultivasi. Ingat, haruslah tanpa memohon namun
memperoleh dengan sendirinya.
Li Hongzhi
9 September 1995
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Bagaimana Membimbing
Banyak pembimbing di berbagai daerah mempunyai
pemahaman yang sangat tinggi terhadap Dafa, dapat
mematut diri sendiri sebagai contoh, mengorganisasi
tempat latihan dengan sangat baik. Namun ada juga
pembimbing yang melakukannya kurang sempurna,
terutama terwujud pada metode kerjanya. Misalnya agar
para praktisi mau mematuhi pembimbing, dengan tujuan
supaya mempermudah melakukan pekerjaan, lantas dengan
cara main perintah melaksanakan pekerjaannya di tempat
latihan, ini tidak benar. Belajar Fa adalah sukarela. Bila hati
praktisi sendiri tidak ingin melakukan sesuatu, persoalan
apa pun juga tidak dapat diselesaikan, bahkan dapat
timbul konflik. Jika tidak diperbaiki, konflik tersebut akan
meruncing, sehingga secara serius merusak belajar Fa.
Masih ada lagi yang lebih parah, agar semuanya yakin
dan patuh, dia sering menyiarkan beberapa kabar angin, atau
membuat sesuatu yang sensasional untuk meningkatkan
reputasi pribadi, atau menampilkan keunikannya, semua
ini tidak benar. Pembimbing kita adalah dengan sukarela
mengabdi kepada semua orang, mereka bukan Shifu, lebihlebih tidak boleh mempunyai keterikatan semacam ini.
Jadi bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan
bimbingan dengan baik? Pertama-tama harus menempatkan
diri di tengah para praktisi, jangan punya perasaan lebih
tinggi dari para praktisi. Jika ada yang tidak dipahami
dalam melakukan pekerjaan, dengan rendah hati diskusikan
bersama-sama dengan mereka. Bila berbuat salah,
katakanlah dengan tulus kepada para praktisi. “Saya juga
seorang yang Xiulian seperti anda semua, tidak luput
11

dari kesalahan dalam pekerjaan, dalam hal ini saya telah
berbuat salah, mari kita kerjakan sesuai dengan yang
benar.” Mempunyai satu keinginan tulus dengan harapan
semua orang dapat bersama-sama menyelesaikan pekerjaan
dengan baik, anda akan lihat bagaimana hasilnya. Siapa
pun tidak akan mengatakan bahwa anda tidak pantas dalam
segala hal, sebaliknya menganggap anda telah belajar Fa
dengan baik, dan lapang dada. Sebenarnya dengan adanya
Dafa, semua orang juga sedang mempelajarinya. Setiap
tindak tanduk pembimbing, baik atau tidak, para praktisi
akan mengukur dan membandingkannya dengan Dafa,
dapat terlihat dengan jelas. Begitu mempunyai hasrat untuk
menonjolkan diri, para praktisi akan berpikir bahwa Xinxing
anda bermasalah, oleh sebab itu, dengan kerendahan hati
baru dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Reputasi
adalah ditegakkan dari belajar Fa dengan baik. Seorang
yang Xiulian bagaimana dapat luput dari kesalahan?
Li Hongzhi
10 September 1995
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Mahacakrawala
Mahaluasnya alam semesta
Mahabesarnya badan langit bukanlah sesuatu yang
dapat dimengerti oleh manusia melalui eksplorasi.
Mikronya materi bukanlah sesuatu yang dapat
terdeteksi oleh manusia.
Misterinya tubuh manusia bukanlah sebatas
permukaan seperti yang diketahui oleh manusia dengan
ilmu pengetahuan yang sangat minim.
Banyak ragam dan kompleksnya kehidupan akan
selamanya merupakan misteri abadi bagi umat manusia.
Li Hongzhi
24 September 1995

13

Taraf Kondisi
Orang jahat diakibatkan oleh perasaan iri hati, karena
ego, karena jengkel, menganggap dirinya diperlakukan
tidak adil.
Orang baik selalu bersemi belas kasih di hatinya, tanpa
menyalahkan, tanpa kebencian, menganggap penderitaan
sebagai kegembiraan.
Sang Sadar tidak mempunyai lagi keterikatan hati,
dengan hening mengamati manusia di dunia, yang tersesat
oleh ilusi.
Li Hongzhi
25 September 1995
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Apa yang Dimaksud Kosong?
Apa yang dimaksud kosong? Tidak mempunyai lagi
keterikatan hati adalah kosong yang sejati, bukan kosong
tanpa materi, namun aliran Buddhisme Zen sudah mencapai
akhir dari doktrinnya, tidak ada lagi yang dapat diajarkan.
Pada akhir zaman kekacauan Fa, masih ada penganut yang
memegang teguh teori kekosongan tersebut, bertingkah
irasional dan aneh, seolah sudah menyadari hakikat dari
filosofinya. Pendiri aliran tersebut Boddhidarma mengatakan
sendiri bahwa doktrinnya hanya diturunkan selama enam
generasi, selanjutnya tidak ada lagi yang dapat diajarkan.
Mengapa tidak sadar? Jika dikatakan: semua adalah kosong,
tidak ada Fa, tidak ada Buddha, tidak ada bentuk, tidak ada
aku, tidak ada eksistensi, lalu Boddhidarma itu apa? Tidak
ada Fa, teori kekosongan dari aliran Buddhisme Zen itu apa?
Jika tidak ada Buddha, tidak ada bentuk, lalu Sakyamuni itu
sebagai apa? Jika anda tidak ada nama, tidak ada bentuk,
tidak ada aku, tidak bereksistensi, semuanya Kosong,
mengapa harus makan dan minum? Untuk apa berpakaian?
Bagaimana jika matanya dicongkel? Lalu bagaimana anda
sampai bisa terikat pada tujuh perasaan dan enam nafsu dari
manusia biasa? Sebenarnya kekosongan yang diajarkan
oleh Tathagata maksudnya adalah sama sekali sudah tidak
ada lagi keterikatan manusia biasa, tanpa kebocoran adalah
makna sejati dari kekosongan. Alam semesta pada hakikatnya
eksis, terbentuk, ditempati oleh materi, bagaimana mungkin
jadi kosong? Fa yang bukan diajarkan oleh Tathagata pasti
berusia pendek, teorinya lenyap tidak eksis lagi. Fa dari Arhat
bukanlah Fa Buddha! Sadarlah! Sadarlah!
Li Hongzhi
28 September 1995
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Keteguhan
Ada Guru hati penuh keyakinan, jika tidak ada Guru
lalu tidak semangat berkultivasi, seolah berkultivasi demi
Guru, melakukannya demi animo sesaat, ini adalah suatu
kelemahan besar dari orang yang berkebijakan menengah.
Sakyamuni, Yesus, Lao Zi dan Konghucu telah berlalu
lebih dari dua ribu tahun, namun pengikutnya tidak pernah
merasakan tidak dapat berkultivasi sekalipun Guru tidak
ada. Kultivasi adalah urusan diri sendiri, tidak ada orang
yang dapat mewakilinya, selaku Guru secara permukaan
hanya menyampaikan prinsip hukumnya saja. Kultivasi
hati menyingkirkan nafsu, mencapai kebijakan jernih tak
tersesatkan adalah tanggung jawab diri sendiri. Yang datang
demi animo sesaat, hatinya pasti tidak teguh, ketika masuk
ke masyarakat duniawi pasti lupa dasar tujuannya. Jika
tidak teguh mempertahankan niat, tidak akan memperoleh
apa-apa seumur hidup. Entah kapan lagi akan terjalin
kesempatan takdir, sulit dikatakan!
Li Hongzhi
6 Oktober 1995
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Uraian dalam Agama Buddha adalah Sebagian
yang Paling Lemah dan Kecil dari Fa Buddha
Hai para makhluk hidup! Jangan menggunakan
agama Buddha untuk menilai Dafa Zhen-Shan-Ren, itu
tidak dapat dinilai. Karena orang-orang sudah terbiasa
menyebut kitab suci agama Buddha sebagai Fa. Sebenarnya
badan langit terlampau luas, melampaui pemahaman Sang
Buddha terhadap alam semesta. Taichi dari aliran Tao
juga hanya merupakan pemahaman alam semesta dari
perspektif tingkat kecil, sampai pada tingkat manusia biasa
sudah tidak ada lagi Fa yang hakiki, kecuali hanya sedikit
fenomena pada tepi alam semesta yang dapat digunakan
manusia untuk Xiulian. Karena manusia biasa adalah
manusia yang tingkatannya paling rendah, oleh sebab
itu manusia tidak diperkenankan mengetahui Fa Buddha
yang sejati. Namun orang-orang mendengar orang suci
berkata: Menghormati Buddha dapat menanamkan benih
penyebab untuk memperoleh takdir kesempatan Xiulian,
orang Xiulian dengan membaca mantra dapat memperoleh
perlindungan dari kehidupan tingkat tinggi, menaati aturan
pantangan dapat mencapai kriteria sebagai orang Xiulian.
Dalam sejarah selalu ada orang yang terus menyelidiki
apakah kata-kata yang diucapkan oleh Sang Sadar itu sudah
merupakan Fa Buddha? Perkataan yang diucapkan oleh
Buddha Tathagata adalah manifestasi dari sifat kebuddhaan,
dapat juga dikatakan sebagai perwujudan dari Fa, namun
bukanlah merupakan Fa alam semesta yang hakiki, karena
pada masa lampau manusia secara mutlak tidak diizinkan
untuk mengetahui manifestasi yang sesungguhnya dari Fa
Buddha. Apa yang disebut Fa Buddha, baru dapat disadari
bila Xiulian telah mencapai tingkat tinggi, oleh sebab itu
manusia makin tidak diperkenankan mengetahui hakikat
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dari Xiulian yang sejati. Sepanjang zaman, adalah Falun
Dafa yang pertama kali telah meninggalkan karakter alam
semesta -- Fa Buddha -- kepada umat manusia, itu sama
artinya telah meninggalkan kepada manusia sebuah tangga
untuk naik ke langit, oleh sebab itu bagaimana anda dapat
menggunakan hal-hal yang lampau dalam agama Buddha
untuk menilai Dafa alam semesta?
Li Hongzhi
8 Oktober 1995
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Apa yang Disebut Kebijakan?
Tokoh ternama, cendekiawan dan berbagai pakar
dalam masyarakat manusia, orang-orang merasakan
mereka sangat mulia, sebenarnya sangatlah kecil tak
berarti, karena mereka adalah manusia biasa. Pengetahuan
mereka tidak lebih hanyalah sekelumit hal yang dipahami
oleh ilmu pengetahuan modern dari masyarakat manusia
biasa. Alam semesta yang mahabesar, dari yang paling
makroskopis hingga yang paling mikroskopis, masyarakat
manusia persis berada di paling tengah, pada lapisan paling
luar, paling permukaan. Kehidupannya juga dalam bentuk
eksistensi yang paling rendah, oleh sebab itu pemahamannya
terhadap materi dan spirit juga sangat sedikit, dangkal
dan lagi mengibakan. Sekalipun telah menguasai seluruh
pengetahuan umat manusia, juga masih tetap adalah seorang
manusia biasa.
Li Hongzhi
9 Oktober 1995
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Bukan Bekerja Namun adalah Xiulian
Dapat atau tidak berbuat sesuai dengan permintaan
saya terhadap pusat bimbingan, ini adalah satu prinsip
yang sangat penting! Yang berhubungan dengan bentuk
penyebaran Fa pada masa mendatang. Mengapa justru tidak
dapat melepaskan kebiasaan yang telah lama terpelihara di
lingkungan birokrasi? Jangan menerapkan metode kerja dan
sikap seperti badan administrasi dalam masyarakat manusia
biasa terhadap pusat bimbingan, misalnya mengedarkan
suatu dokumen, mengadakan apa yang disebut pelaksanaan
atau penerapan sesuatu, meningkatkan suatu pemahaman.
Orang yang Xiulian Dafa hanya perlu meningkatkan
Xinxing dan tingkat buah status dari Xiulian-nya. Kadangkadang ketika menyelenggarakan suatu rapat, juga dibuatnya
menjadi suatu perangkat layaknya pada unit kerja manusia
biasa. Misalnya, ada pejabat tertentu berpidato, ada kepala
bagian tertentu menarik kesimpulan. Sekarang ini, negara
bahkan sedang mengadakan reformasi terhadap praktik
buruk korupsi dan prosedur birokrasi dalam masyarakat.
Sebagai orang Xiulian, telah mengetahui bahwa pada
masa akhir Dharma umat manusia dalam berbagai aspek
sudah tidak benar, mengapa justru tidak dapat melepaskan
metode kerja yang paling tidak cocok dengan Xiulian
itu? Kita secara mutlak tidak akan membuatnya menjadi
lembaga administrasi atau unit perusahaan seperti dalam
masyarakat.
Dahulu masih ada sebagian orang yang sudah pensiun
tidak ada pekerjaan, merasa Falun Dafa baik dan menawarkan
diri ingin datang bekerja, guna mengisi perasaan kekosongan
yang tak tertahankan karena menganggur. Ini tentu tidak
boleh. Falun Dafa adalah Xiulian, bukan pekerjaan. Semua
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personil kita pertama adalah orang dengan Xinxing tinggi
yang sungguh-sungguh berkultivasi, sebagai wujud teladan
dari kultivasi Xinxing, tidak diperlukan kepemimpinan tipe
manusia biasa.
Li Hongzhi
12 Oktober 1995
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Berkultivasi Setelah Pensiun
Ada sebagian praktisi yang pernah mengikuti kelas
ceramah dan mempunyai bawaan dasar yang baik, sudah
tidak berkultivasi lagi karena sibuk bekerja, sangatlah
disayangkan! Jika mereka adalah seperti manusia biasa
pada umumnya, saya tidak akan berbicara lebih banyak
lagi, terserah mereka, namun orang-orang tersebut
mempunyai harapan. Moralitas manusia sedang merosot
dengan sangat drastis, manusia biasa semuanya terombangambing mengikuti arus, makin menjauh dari Tao makin sulit
untuk berkultivasi kembali. Sesungguhnya Xiulian adalah
mengultivasi hati manusia, lebih-lebih dalam lingkungan
tempat kerja yang rumit, justru merupakan kesempatan baik
untuk meningkatkan Xinxing, begitu mengundurkan diri,
bukankah telah kehilangan suatu lingkungan yang paling
baik untuk Xiulian? Apa yang akan dikultivasi bila sudah
tidak ada konflik apa pun? Bagaimana dapat meningkatkan
diri? Hidup manusia ada batasnya, sering kali perhitungan
anda sangat baik, namun bagaimana anda tahu waktu yang
tersisa kelak apakah masih keburu atau tidak? Xiulian
bukanlah suatu permainan, ia lebih serius dibandingkan
urusan apa pun dalam manusia biasa, bukanlah seperti
yang anda pikirkan seharusnya begitu, seketika kehilangan
kesempatan, entah kapan lagi akan memperoleh tubuh
manusia dalam enam jalur reinkarnasi! Kesempatan hanya
ada satu kali, begitu ilusi yang tak dapat dilepaskan berlalu,
baru mengetahui apa yang telah kehilangan.
Li Hongzhi
13 Oktober 1995
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Fa Lurus
Jika manusia tanpa De, terjadilah bencana alam dan
malapetaka ulah manusia. Jika bumi tanpa De, segala benda
dan makhluk di dalamnya akan layu dan rontok. Jika langit
tanpa Tao, bumi akan retak dan langit runtuh, cakrawala
kosong melompong. Bila Fa lurus, alam semesta juga
menjadi lurus, kehidupan penuh dengan vitalitas, langit dan
bumi akan kokoh, dan Fa eksis dengan abadi.
Li Hongzhi
12 November 1995
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Orang Suci
Orang tersebut mengemban misi langit di dunia dan
di langit, memiliki akhlak tinggi dan menjunjung kebajikan
hati, bercita-cita luhur dan memedulikan hal-hal yang kecil,
berpengetahuan luas tentang prinsip Fa sehingga dapat
mengungkap misteri, menolong dunia dan menyelamatkan
manusia, dengan sendirinya Gong-nya berlimpah ruah.
Li Hongzhi
17 November 1995
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Mengangkat Guru
Dafa disebarkan secara luas, yang mendengar
mencarinya, yang memperoleh merasa gembira, yang
berkultivasi kian hari kian banyak, tidak terhitung
jumlahnya. Namun banyak dari mereka yang belajar
sendiri mempunyai keinginan untuk mengangkat Guru,
ada kekhawatiran sulit mendapatkan ajaran sejati bila tidak
bertemu Guru, sebenarnya itu diakibatkan oleh belajar
Fa yang tidak mendalam. Saya menyebarkan secara luas
berarti memberi penyelamatan secara universal, siapa saja
yang belajar adalah pengikut saya, saya tidak menggunakan
tata cara dan peraturan lama, hanya melihat hati manusia
dan mengesampingkan bentuk permukaannya. Jika
tidak berkultivasi secara sungguh-sungguh apa gunanya
mengangkat Guru? Orang yang sungguh-sungguh
berkultivasi tidak terikat memohon sesuatu, namun akan
memperoleh dengan sendirinya, segala Gong, segala Fa
seluruhnya ada di dalam buku, membaca Dafa secara
keseluruhan akan memperoleh dengan sendirinya. Orang
yang belajar akan berubah secara otomatis, dengan membaca
keseluruhan berulang-ulang berarti sudah berada dalam
Tao. Guru pasti mempunyai Fashen yang melindungi secara
diam-diam, jika dipertahankan secara konsisten, sudah tentu
akan berhasil memperoleh buah sejati di kemudian hari.
Li Hongzhi
8 Desember 1995
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Petunjuk Nyata
Dewasa ini ada sebuah masalah yang sangat
menonjol, yaitu ada sebagian praktisi ketika Yuanshen 2nya meninggalkan tubuh, telah melihat dan berhubungan
dengan suatu ruang dimensi pada tingkat tertentu, terasa
begitu indah dan semuanya benar-benar eksis, lalu tidak
ingin kembali lagi, hingga mengakibatkan kematian
pada tubuh fisiknya, dan menetap pada lingkup alam
tersebut tidak dapat kembali lagi. Namun semuanya
juga tidak ada yang keluar dari Triloka. Saya dulu
telah membicarakan masalah ini. Jangan merasa berat
hati meninggalkan tingkat mana pun dalam Xiulian.
Dengan menyelesaikan seluruh proses kultivasi, anda
baru dapat mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu
setelah Yuanshen anda keluar, betapa indahnya tempat
yang terlihat juga harus kembali.
Masih ada sebagian praktisi yang mempunyai
suatu pemahaman yang keliru, mengira begitu berlatih
Falun Dafa seolah-olah telah memperoleh asuransi,
bahwa tubuh fisiknya tidak akan meninggal. Metode
Gong kita ini adalah berkultivasi ganda pada watak
dan raga. Orang yang Xiulian dapat berkultivasi
sambil memperpanjang usianya, namun ada sebagian
yang kurang gigih maju berkultivasi dalam Fa duniawi,
selalu mondar-mandir pada suatu tingkat tertentu.
Setelah bersusah payah beranjak satu tingkat, akhirnya
mondar-mandir lagi pada tingkat tersebut. Xiulian
adalah suatu hal yang serius, maka sangat sulit dijamin
tidak tutup usia pada waktu yang telah ditakdirkan
semula. Tapi Xiulian di luar Fa duniawi sudah tidak
2

Yuanshen – Jiwa sejati.
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eksis lagi masalah ini, namun dalam lingkup Fa duniawi
keadaannya agak rumit.
Li Hongzhi
21 Desember 1995
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Berkultivasi Demi Siapa?
Ketika ada orang menggunakan media massa untuk
mengkritik qigong, di antara praktisi ada sebagian yang
lantas goyah dan tidak berlatih lagi, sepertinya orang yang
menggunakan media massa lebih hebat dari Fa Buddha,
seolah-olah mereka berlatih demi orang lain. Masih ada
lagi orang yang menghadapi tekanan merasa takut dan tidak
berlatih lagi, orang semacam ini dapatkah menghasilkan
buah sejati? Apakah Buddha juga dapat dikhianati pada
saat krusial? Perasaan takut bukankah merupakan suatu
keterikatan? Xiulian adalah seperti ombak besar mendulang
pasir, yang tersisa barulah emas.
Sebenarnya, sejak dahulu sampai sekarang ada
sebuah prinsip yang eksis dalam masyarakat manusia,
disebut saling menghidupi dan saling membatasi, oleh
sebab itu ada yang baik niscaya ada yang buruk, ada yang
lurus niscaya ada yang sesat, ada yang bajik niscaya ada
yang jahat, ada manusia niscaya ada hantu, ada Buddha
niscaya ada iblis. Dalam masyarakat manusia lebih-lebih
adalah demikian, ada yang positif tentu ada yang negatif,
ada yang mengusulkan tentu ada yang menentang, ada yang
percaya tentu ada yang tidak percaya, ada orang baik tentu
ada orang jahat, ada yang demi kepentingan umum tentu
ada yang mementingkan diri sendiri, ada yang berkorban
untuk orang lain tentu ada yang menghalalkan segala cara
untuk kepentingan pribadi, ini adalah prinsip masa lalu.
Oleh sebab itu suatu individu, sebuah perkumpulan, bahkan
suatu negara jika ingin melakukan suatu perbuatan baik
dengan sukses, maka akan ada sejumlah hambatan jahat
yang setimpal, setelah berhasil baru merasa tidak mudah
memperolehnya, baru dapat menyayanginya, perkembangan
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umat manusia dahulu memang selalu demikian (prinsip
saling menghidupi dan saling membatasi kelak akan terjadi
perubahan).
Dibicarakan dari aspek yang lain, Xiulian adalah
melampaui manusia biasa, siapa pun juga sama, kritikan
mereka terhadap qigong bukankah merupakan pemahaman
manusia biasa? Apakah mereka berkompeten untuk
menyangkal Fa Buddha dan Xiulian? Organisasi manusia
apa pun, apakah dapat melampaui dan berada di atas
Dewa dan Buddha? Apakah orang yang mengkritik qigong
mempunyai kemampuan untuk mengomando Buddha?
Mereka mengatakan Buddha tidak baik, apakah Buddha
lalu jadi tidak baik? Mereka mengatakan tidak ada Buddha,
apakah Buddha lalu tidak eksis lagi? Bencana Fa pada saat
“Revolusi Besar Kebudayaan” diakibatkan oleh perubahan
fenomena langit. Buddha, Tao dan Dewa juga berbuat
mengikuti kehendak langit. Bencana Fa adalah bencana
manusia, bencana agama, dan bukan bencana Buddha.
Penyebab terbesar dari dirusaknya agama adalah akibat
hati manusia yang sudah tidak benar, yang menyembah
Buddha bukan untuk berkultivasi Buddha, melainkan
untuk memohon kepada Buddha, agar diberkahi menjadi
kaya dan lenyapkan musibah, melahirkan anak, agar
kehidupannya lebih nyaman. Setiap orang pada kehidupan
sebelumnya telah berbuat banyak sekali karma, bagaimana
dapat hidup leluasa dan nyaman? Bagaimana boleh setelah
melakukan kejahatan tanpa membayar karma? Iblis melihat
hati manusia sudah tidak benar lalu berbondong-bondong
keluar dari gua membuat bencana dan kekacauan di dunia;
Dewa dan Buddha melihat hati manusia sudah tidak lurus,
satu per satu beranjak dari tempatnya pergi meninggalkan
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biara. Banyak sekali rubah, cerpelai kuning, hantu dan
ular dibawa masuk ke dalam biara oleh orang-orang
yang memohon kekayaan dan keuntungan, biara begini
apakah tidak patut dihancurkan? Dosa ada pada manusia.
Buddha tidak menjatuhkan hukuman kepada manusia
karena manusia semuanya berada dalam kepandiran, telah
mencelakakan diri sendiri, dan juga telah menciptakan
karma yang sangat besar bagi dirinya sendiri, tidak lama lagi
akan ada bencana besar yang menunggu mereka, apakah
masih perlu dihukum? Sebenarnya, manusia yang berbuat
kejahatan akan mendapat pembalasan pada suatu saat di
masa mendatang, hanya saja manusia tidak menyadari, dan
tidak percaya, setelah terjadi sesuatu dianggap itu sebagai
kebetulan.
Tak peduli siapa pun atau kekuatan sosial apa pun,
menyuruh anda jangan Xiulian, anda lalu tidak berkultivasi
lagi, apakah anda berkultivasi untuk mereka? Apakah
mereka dapat memberikan anda buah sejati? Kecondongan
hati kepada mereka bukankah merupakan takhayul?
Sebenarnya ini barulah kebodohan. Lagi pula kita bukan
qigong melainkan Xiulian Fa Buddha! Tekanan apa pun,
bukankah itu merupakan ujian apakah anda secara mendasar
dapat bersikap teguh terhadap Fa Buddha? Jika secara dasar
masih tidak teguh terhadap Fa, maka apa pun tak perlu
dibicarakan lagi.
Li Hongzhi
21 Desember 1995
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Istilah dari Fa Buddha
Ada sebagian praktisi dahulu adalah penganut agama
Buddha, mempunyai kesan yang mendalam terhadap
istilah-istilah dalam kitab suci agama Buddha, ketika para
praktisi ini begitu melihat dalam perkataan saya terdapat
istilah yang serupa dengan istilah dalam agama Buddha,
lantas dianggap mempunyai satu arti yang sama dengan
istilah dalam agama Buddha. Padahal tidaklah persis sama,
ada sebagian istilah dalam agama Buddha di daerah “Han”
adalah perbendaharaan kata bahasa Mandarin, bukanlah
istilah khusus yang mutlak bagi agama Buddha.
Kuncinya adalah para praktisi ini selalu tidak dapat
melepaskan hal-hal dalam agama Buddha, dikarenakan
belum menyadari bahwa di dalam pikirannya kesan-kesan
agama Buddha masih berperan, kurang memahami terhadap
aliran Fa yang tidak mendua; sebenarnya pemahaman yang
identik itu bukankah merupakan sesuatu yang sedang
mengganggu? Jika salah dalam menginterpretasikan
perkataan saya, bukankah anda lalu berkultivasi mengarah
ke dalam agama Buddha?
Li Hongzhi
21 Desember 1995
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Menenangkan Eksternal
dengan Berkultivasi Internal
Jika manusia tidak mengutamakan akhlak, akan terjadi
kekacauan besar yang tak terkendalikan di dunia, sesama
manusia saling bermusuhan dan hidup tanpa kebahagiaan,
bila hidup tanpa kebahagiaan maka tidak akan takut mati;
Lao Zi berkata: Jika rakyat tidak takut mati, bagaimana
dapat menakutinya dengan kematian? Ini adalah suatu
ancaman besar yang segera datang. Kedamaian dunia
adalah keinginan rakyat, pada saat demikian jika lebih
banyak lagi undang-undang dan peraturan diberlakukan
untuk memperoleh kestabilan, akan berakibat sebaliknya.
Untuk mengatasi kekhawatiran ini, maka harus berkultivasi
akhlak secara universal baru dapat mengobati dari
dasarnya, bila pejabat tidak egois maka negara tidak akan
bobrok, bila rakyat lebih mengutamakan kultivasi diri dan
menjunjung akhlak, pemerintah dan rakyat masing-masing
mengendalikan hatinya, maka seluruh negeri akan stabil dan
rakyat mendukungnya, negara menjadi kokoh, ancaman dari
luar akan takut dengan sendirinya, seluruh dunia seyogianya
jadi damai, ini adalah perbuatan orang suci.
Li Hongzhi
5 Januari 1996
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Singkirkan Keterikatan Lebih Lanjut
Hai para pengikut! Sungguh tiada gunanya
Shifu merasa cemas! Mengapa anda justru tidak dapat
melepaskan hati manusia biasa itu? Sudah tidak ingin maju
satu langkah lagi? Para praktisi kita, termasuk pekerja kita,
bahkan demi pekerjaan Dafa, kalian pun saling ber-iri hati,
dapatkah anda menjadi Buddha dengan keadaan seperti
ini? Saya menghendaki pengaturan secara longgar justru
karena anda tidak dapat melepaskan bentuk manusia biasa,
sehingga kehilangan keseimbangan jiwa dalam pekerjaan.
Dafa adalah milik seluruh alam semesta, bukan milik
seorang manusia yang tak berarti; pekerjaan dilakukan
oleh siapa pun juga adalah untuk menyebarkan Dafa,
mana ada perbedaan anda yang melakukan atau saya yang
melakukan, hati anda semacam ini jika tidak disingkirkan,
apakah memang ingin dibawa naik juga ke surga untuk
bersaing kehebatan dengan Buddha? Siapa pun tidak dapat
memonopoli Dafa, singkirkanlah ketidakseimbangan jiwa
anda itu! Ketika oleh sesuatu urusan membuat anda merasa
kurang berkenan di hati, bukankah itu adalah akibat dari
keterikatan hati? Para praktisi kita jangan ada yang merasa
dirinya tidak termasuk di antaranya. Saya harap semuanya
pikirkan sejenak pada diri sendiri, karena kalian semua
adalah orang Xiulian, hanya saya, Li Hongzhi terkecuali.
Coba anda semua pikirkan, mengapa pada masa akhir
bencana ini saya mengajarkan Fa yang demikian besar? Jika
saya mengatakan keadaan sesungguhnya, itu berarti saya
mengajarkan ajaran sesat, karena orang yang belajar Fa, pasti
datang mempelajarinya demi hal tersebut, ini adalah belajar
Fa dengan ada sesuatu yang diharapkan. Satu-satunya jalan
untuk menyelamatkan manusia hanya dengan menempuh
jalan lurus, dengan demikian baru dapat menyingkirkan
33

keterikatan hati kalian. Semua tahu tanpa menyingkirkan
keterikatan hati tidak akan sukses berkultivasi, mengapa
tidak berani melepaskan lebih lanjut, melangkah satu tapak
lagi? Sesungguhnya saya mengajarkan Dafa tentu ada
sebab-sebab yang sulit diutarakan, sekali wajah asli telah
tampak, sesal di kemudian juga sudah terlambat. Saya telah
melihat keterikatan hati pada sebagian orang, tetapi saya
juga tidak dapat langsung mengatakannya kepada anda,
sekali Shifu mengatakan, anda akan teringat benar pada apa
yang saya katakan kepada anda itu, sehingga menjadi terikat
seumur hidup. Saya berharap tidak menghancurkan seorang
pengikut pun. Menyelamatkan manusia memang sangat
sulit, lebih sulit lagi untuk dapat menyadari, khususnya bagi
setiap orang perlu menempatkan diri di dalamnya mencoba
untuk menyadari, jika semua tahu Dafa baik, mengapa
justru tidak dapat melepaskan keterikatan?
Li Hongzhi
6 Januari 1996
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Pembuktian Kebenaran
Fa Buddha dapat menyelamatkan manusia, namun
Fa Buddha bukanlah tercipta demi menyelamatkan
manusia. Fa Buddha dapat mengungkap misteri alam
semesta, kehidupan dan ilmu pengetahuan, dan dapat
membuat umat manusia kembali menempuh jalan ilmu
pengetahuan yang benar, tapi Fa Buddha bukanlah
diciptakan untuk membimbing ilmu pengetahuan umat
manusia.
Fa Buddha adalah karakter alam semesta, adalah
faktor yang menciptakan sumber materi, adalah sebab
musabab terbentuknya alam semesta.
Bila begitu, kelak para ahli dan ilmuwan yang
terbuka kebijakannya dalam Fa Buddha akan sangat
banyak jumlahnya, mereka akan menjadi pionir di
berbagai bidang ilmu pengetahuan dari umat manusia
baru. Namun Fa Buddha bukan menganugerahkan anda
kebijakan agar anda menjadi pionir. Sebab anda adalah
orang yang Xiulian barulah memperolehnya, dengan
perkataan lain, pertama anda adalah sebagai orang
Xiulian, kemudian sebagai seorang ahli. Bila begitu
sebagai orang Xiulian anda harus menggunakan segala
kondisi yang menguntungkan untuk menyebarkan
Dafa, membuktikan Dafa adalah benar, adalah ilmu
pengetahuan yang sejati dan bukan mempropagandakan
teori kosong atau idealisme, ini merupakan tanggung
jawab pribadi bagi setiap orang Xiulian. Tanpa adanya
Fa Buddha yang mahabesar, tidak akan ada segalanya
-- termasuk segala sesuatu dari yang paling makroskopis
sampai yang paling mikroskopis dalam alam semesta
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berikut semua pengetahuan dari masyarakat manusia
biasa.
Li Hongzhi
8 Januari 1996
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Orang Xiulian Secara Alami
Berada di Dalamnya
Sebagai seorang yang Xiulian, segala kerisauan yang
dialami di tengah manusia biasa adalah menjalani cobaan;
segala pujian yang dialami adalah ujian.
Li Hongzhi
14 Januari 1996
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Apa yang Dimaksud Kesabaran?
Kesabaran adalah kunci untuk meningkatkan Xinxing.
Bersabar dengan marah dan benci, merasa dipersalahkan,
menahan air mata, itu adalah bentuk kesabaran dari seorang
manusia biasa yang terikat oleh rasa khawatir. Sama sekali
tidak timbul marah dan benci, tidak merasa dipersalahkan
barulah merupakan kesabaran dari orang Xiulian.
Li Hongzhi
21 Januari 1996
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Apa yang Disebut Mi-Xin?
Orang-orang di Tiongkok zaman sekarang betul-betul
akan berubah wajahnya begitu berbicara tentang dua huruf
Mi-Xin,3 karena banyak orang menganggap apa yang mereka
tidak percaya semua disebutnya sebagai Mi-Xin. Sebenarnya
dua huruf Mi-Xin ini, telah disandang etiket ekstrem “kiri”
saat terjadi “Revolusi Besar Kebudayaan” di Tiongkok,
ia merupakan sebuah kata yang mempunyai daya perusak
paling hebat terhadap kebudayaan nasional saat itu, adalah
stigma4 besar yang paling ditakuti, sehingga telah menjadi
sebuah kata ucapan yang paling tidak bertanggung jawab
dari orang yang pikirannya sederhana dan juga keras kepala,
bahkan mereka yang menyebut dirinya sebagai materialis,
menganggap segala yang ada di luar pengetahuan mereka
atau sesuatu yang belum dikenal oleh ilmu pengetahuan,
semuanya disebut sebagai Mi-Xin. Jika memahami masalah
berdasarkan teori ini, umat manusia tidak akan memperoleh
kemajuan lagi, ilmu pengetahuan juga tidak dapat berkembang
lagi, karena perkembangan baru maupun penemuan baru
dalam ilmu pengetahuan, semuanya adalah yang belum
dikenal oleh manusia sebelumnya, kalau begitu, orangorang tersebut bukankah dirinya sedang mempraktikkan
idealisme? Seketika orang memercayai sesuatu, bukankah
dengan sendirinya sudah terobsesi olehnya? Bukankah
itu merupakan Mi-Xin jika ada orang memercayai ilmu
pengetahuan modern atau kedokteran modern? Pemujaan
orang terhadap idolanya bukankah juga merupakan MiXin? Padahal kata Mi-Xin adalah istilah yang sangat umum.
Seketika orang memercayai sesuatu dengan terobsesi,
3
4

Mi-Xin – Takhayul; sembarang memercayai sesuatu; percaya secara membabi
buta; pendewaan terhadap seseorang secara tidak rasional.
Stigma – Ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena
pengaruh lingkungan.
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termasuk prinsip kebenaran, itu sudah merupakan Mi-Xin,
tidak mengandung arti yang melecehkan. Hanya saja ketika
mereka yang bermotif tersembunyi untuk menyerang orang
lain, telah menyandangkannya dengan apa yang disebut
konotasi feodal, sehingga menjadi satu istilah yang bersifat
mengelabui yang mempunyai daya tempur, lebih-lebih
dapat menghasut mereka yang tidak punya pikiran untuk
mengikutinya.
Sebenarnya apa yang disebut dengan dua huruf MiXin itu sendiri tidak seharusnya digunakan dengan begini,
makna yang dipaksakan juga tidak eksis. Dengan sebutan
dua huruf Mi-Xin bukanlah hal yang jelek. Jika tentara
tidak Mi-Xin pada disiplin, akan kehilangan daya tempur;
jika murid tidak Mi-Xin pada sekolah dan guru, tidak akan
mendapatkan pengetahuan; jika anak-anak tidak Mi-Xin
pada orang tuanya sendiri, tidak akan bisa dididik dengan
baik, jika orang tidak Mi-Xin pada kariernya, tidak akan
melaksanakan pekerjaan dengan baik; jika manusia tidak
mempunyai kepercayaan, akan tidak ada standar moral,
sehingga hati manusia akan kehilangan niat baiknya, dan
diduduki oleh pikiran jahat. Umat manusia pada masa begini
moralnya akan merosot tajam, di bawah pengaruh niat jahat
akan menganggap setiap orang sebagai musuh dekat. Demi
memuaskan nafsu pribadi, kejahatan apa pun dilakukannya.
Sedangkan orang jahat yang telah menyandangkan apa yang
disebut konotasi negatif pada dua huruf Mi-Xin, walaupun
telah mencapai tujuan pribadinya, namun sangat mungkin
telah merusak umat manusia dari segi watak hakikinya.
Li Hongzhi
22 Januari 1996
Revisi pada 29 Agustus 1996
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Karma Penyakit
Perihal praktisi baru ketika begitu mulai belajar Gong,
dan praktisi lama yang tubuhnya telah diselaraskan, mengapa
di dalam Xiulian-nya dapat timbul gejala badan tidak
nyaman, seperti menderita penyakit berat? Lagi pula setiap
melewati suatu tenggang waktu tertentu dapat timbul sekali
lagi? Saya dalam ceramah Fa telah beri tahu kalian bahwa
itu adalah sedang melenyapkan karma, melenyapkan karma
anda yang terutang dalam siklus kehidupan sebelumnya,
bersamaan juga untuk meningkatkan kesadaran seseorang,
dan juga untuk menguji para praktisi apakah teguh terhadap
Dafa, terus hingga mencapai Xiulian di luar Fa Duniawi; ini
dibicarakan secara garis besar.
Sebenarnya, siklus kehidupan manusia entah sudah
berapa kali banyaknya dan dalam setiap kali kehidupan
telah sangat banyak berutang karma, setelah meninggal
lahir kembali, sebagian karma penyakit telah ditekan masuk
ke dalam mikroskopis pada tubuh, saat lahir kembali, tubuh
fisik dari permukaan materi baru tidak ada karma penyakit
(tapi juga ada pengecualian bagi yang mempunyai karma
besar), jadi yang ditekan masuk pada kehidupan yang lalu
akan muncul balik ke luar, dan ketika muncul balik sampai
ke permukaan tubuh fisik, orang tersebut akan sakit. Tapi
ketika timbulnya penyakit sering kali akan ada faktor
penyebab eksternal dari permukaan dunia materi yang
menyulutnya. Dengan demikian, ia sesuai dengan hukum
objektif dari permukaan dunia materi kita ini, yaitu sesuai
dengan prinsip di dunia, sehingga manusia biasa juga tidak
akan mengetahui keadaan sebenarnya dari sumber penyakit,
dan tersesat hingga tidak menyadari lagi. Namun orang
begitu kena penyakit lantas minum obat, atau menggunakan
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berbagai cara untuk mengobatinya, itu sebenarnya adalah
menekan penyakit tersebut masuk ke dalam tubuh lagi,
dengan demikian karma penyakit yang diwariskan dari
perbuatan jahat pada kehidupan lampau tidak jadi dibayar,
sedangkan pada kehidupan kali ini akan melakukan lagi
sejumlah perbuatan buruk hingga menyakiti orang lain,
dengan begitu timbul lagi karma penyakit baru, dan
menderita berbagai macam penyakit. Namun orang lantas
minum obat atau menggunakan berbagai macam metode
pengobatan, yang mana telah menekan masuk penyakit
tersebut kembali ke dalam tubuhnya lagi, operasi juga
hanya sekadar mengangkat daging di permukaan pada ruang
materi, sedangkan karma penyakit yang berada pada ruang
dimensi lain sama sekali tidak terusik, teknologi kedokteran
modern sama sekali juga tidak mampu mengusiknya, bila
penyakit kambuh lagi, akan diobati lagi, setelah meninggal
lahir kembali, jika ada karma penyakit akan ditekan masuk
ke dalam tubuh lagi. Dengan perputaran demikian yang
berulang-ulang, satu kehidupan demi satu kehidupan entah
ada berapa banyak karma penyakit yang tertinggal di dalam
tubuh manusia, oleh sebab itu saya katakan bahwa manusia
sekarang semua adalah datang dengan bergelimang karma.
Selain karma penyakit masih ada karma lainnya. Maka
manusia akan mendapatkan kesusahan, penderitaan dan
masalah dalam kehidupannya, bagaimana mungkin hanya
menginginkan kebahagiaan tanpa membayar utang karma?
Manusia sampai saat ini karmanya begitu besar sehingga
kapan saja dan di mana saja selalu terjerembab dalam
karma, dan di mana saja selalu ada kejadian yang tidak
menyenangkan. Begitu keluar rumah, akan ada masalah
yang tidak baik menanti anda. Tapi orang tidak mau menahan
diri setelah ada konflik, tidak mengetahui bahwa itu adalah
sedang membayar utang karma yang terutang pada masa
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lampau, anda tidak baik terhadap saya, saya akan lebih
galak terhadap anda, menciptakan karma baru lagi sebelum
melunasi yang lama, sehingga membuat moral masyarakat
merosot hari demi hari, setiap orang dianggap sebagai
musuh dekat, ada banyak orang juga tidak habis berpikir,
bagaimana dengan manusia sekarang ini? Bagaimana
dengan masyarakat sekarang ini? Jika umat manusia terusmenerus begini akan sangat berbahaya!
Bagi kita sebagai orang Xiulian, selain karma yang
dilenyapkan oleh Shifu, diri sendiri juga harus menanggung
sebagian, dari itu bisa timbul perasaan tidak nyaman pada
tubuh, seperti menderita penyakit. Xiulian memang adalah
memurnikan anda dari sumber asal jiwa manusia. Seperti
lapisan tahun pada pohon, di setiap lapisnya ada karma
penyakit, jadi tubuh anda harus dibersihkan mulai dari paling
pusatnya, tapi jika semuanya didorong ke luar sekaligus,
orang tidak akan bisa tahan, akan membahayakan jiwanya.
Oleh sebab itu hanya dapat didorong ke luar satu atau dua
pada interval waktu yang tertentu, dengan demikian orang
dapat melewatinya, dalam mengalami penderitaan juga
telah membayar karma, tapi itu juga hanya setelah saya
melenyapkan karma anda, dan meninggalkan sedikit saja
bagi anda untuk menanggungnya. Terus Xiulian hingga
mencapai bentuk tertinggi dari Fa Duniawi dan kondisi
tubuh putih murni, barulah seluruhnya terdorong ke luar,
tapi ada juga yang karma penyakitnya sedikit sekali dan
kondisi khusus lainnya. Xiulian di luar Fa Duniawi adalah
Xiulian tubuh Arhat yang paling murni, sudah tidak ada
lagi karma penyakit, namun Xiulian di luar Fa Duniawi
yang belum mencapai kesempurnaan, yang masih dalam
kultivasi menuju tingkat tinggi, maka dia masih akan ada
penderitaan dan rintangan, maupun masalah-masalah
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cobaan demi untuk menaikkan tingkatnya, tapi semuanya
itu adalah konflik Xinxing antara manusia dengan manusia,
manusia dengan masalah, dan pengikisan keterikatan hati
lebih lanjut, tidak ada lagi karma penyakit pada tubuhnya.
Perihal melenyapkan karma penyakit, tidak ada siapa
pun yang boleh sembarang melakukannya untuk manusia
biasa, terhadap manusia biasa yang tidak Xiulian sama
sekali tidak mungkin, hanya bisa mengandalkan pengobatan
medis, sembarang mengerjakan hal ini untuk manusia
biasa adalah merusak prinsip langit, dengan perkataan lain
boleh berbuat jahat tanpa harus membayar karma, berutang
tanpa harus membayarnya, itu mutlak tidak diperbolehkan,
tidaklah diizinkan oleh prinsip langit! Kendati dengan
cara penyembuhan qigong pada umumnya, itu juga adalah
menekan masuk karma ke dalam tubuh, bila seseorang
karmanya terlampau besar, dan masih terus berbuat jahat,
maka ia akan menghadapi pemusnahan, pemusnahan total
jiwa dan raga saat kematiannya, secara tuntas sudah tidak
eksis lagi. Sang Maha Sadar dapat melenyapkan secara tuntas
asal usul karma dari penyakitnya ketika ia menyembuhkan
penyakit seseorang, tapi semua itu dilakukan dengan
mempunyai tujuan, terutama adalah demi menyelamatkan
manusia.
Li Hongzhi
10 Maret 1996
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Larangan bagi Orang yang Berkultivasi
Terikat pada nama, sebenarnya adalah metode sesat
yang mengejar sesuatu, jika mengejar ketenaran di dunia
bicaranya pasti manis di mulut namun busuk di hati,
mengelabui publik dan mengacaukan Fa.
Terikat pada uang, sebenarnya adalah mengejar
kekayaan dengan pura-pura berkultivasi, merusak agama,
merusak Fa, menyia-nyiakan masa hidupnya dan bukanlah
berkultivasi Buddha.
Terikat pada nafsu birahi, tiada bedanya dengan orang
jahat, mulut membaca kitab suci mata licik sambil melirik,
sudah menyimpang jauh dari Tao, ini adalah orang awam
yang jahat.
Terikat pada Qing5 keluarga, pasti akan dibuat
letih olehnya, terjerat olehnya, tersiksa olehnya, dengan
memegang erat tali Qing keluarga akan diganggu olehnya
seumur hidup, hingga menjelang akhir usia menyesal pun
sudah terlambat.
Li Hongzhi
15 April 1996

5

Qing -- Perasaan; sentimen.
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Sempurna dan Harmonis
1
Manusia dalam lingkungan kerja yang berbeda,
terdapat masalah yang berbeda mengenai pembunuhan
makhluk. Keseimbangan kehidupan juga terdapat bentuk
manifestasi yang berbeda, sebagai orang Xiulian pertamatama harus melepaskan segala keterikatan, menyesuaikan
diri dengan keadaan masyarakat manusia biasa, itu juga
merupakan manifestasi perlindungan terhadap Fa pada
suatu tingkat tertentu. Jika pekerjaan manusia tidak ada
orang yang melakukan, maka Fa pada tingkatan ini tidak
akan eksis.
2
Kehidupan akan hidup dan mati secara alami di dalam
Fa, alam semesta ada proses terbentuk, bertahan, dan rusak,
pada manusia ada proses lahir, tua, sakit, dan mati. Dalam
keseimbangan kehidupan terdapat pula hidup dan mati yang
tidak alami. Di dalam Ren ada makna melepas, sedangkan
pelepasan secara total barulah merupakan prinsip hukum
yang lebih tinggi dari pemahaman tanpa kebocoran.
Li Hongzhi
19 April 1996
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Tanpa Kebocoran
Di dalam Ren ada makna melepas, dapat melepas
adalah peningkatan dalam Xiulian. Fa mempunyai tingkatan
yang berbeda, pemahaman orang Xiulian terhadap Fa juga
adalah pemahaman pada suatu tingkat dari kultivasi yang
telah dicapainya, perbedaan pemahaman terhadap Fa dari
setiap orang Xiulian dikarenakan tingkat keberadaan setiap
orang berbeda.
Terhadap orang Xiulian yang tingkatnya berbeda, Fa
juga mempunyai tuntutan yang berbeda terhadap mereka.
Melepas adalah manifestasi dari tanpa keterikatan pada
hati manusia biasa, apabila seseorang benar-benar dapat
melepas dengan hati lega, hati yang tak terusik, sebenarnya
dia sudah berada pada tingkatan tersebut. Namun Xiulian
justru adalah untuk meningkatkan diri, anda telah mampu
melepas keterikatan hati ini, kalau begitu mengapa tidak
melepaskan pula perasaan takut terhadap keterikatan hati
itu sendiri? Melepasnya sampai tak tersisa bukankah itu
merupakan pelepasan yang lebih tinggi? Tapi orang Xiulian
atau manusia biasa bahkan pelepasan secara dasar saja juga
tidak mampu dilakukan, mereka juga berbicara tentang
prinsip ini, itu hanyalah mencari alasan demi keterikatan
hati yang tak mau dilepas untuk mengacaukan Fa.
Li Hongzhi
26 April 1996
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Xiulian dan Bekerja
Pengikut Falun Dafa kita, kecuali yang secara khusus
berkultivasi di dalam biara, kebanyakan Xiulian di tengah
masyarakat manusia biasa, melalui belajar dan berlatih
Dafa, kalian semua sudah dapat memandang hambar
terhadap nama dan kepentingan. Tetapi karena pemahaman
yang kurang mendalam terhadap Fa, sehingga timbul satu
masalah: ada pengikut tertentu tidak mau lagi melakukan
pekerjaan di tengah manusia biasa, diangkat menempati
posisi pimpinan juga tidak mau, sehingga dalam kehidupan
dan pekerjaan menimbulkan banyak gangguan yang tidak
perlu, secara langsung memengaruhi Xiulian; ada juga
sebagian yang berdagang secara layak, merasa sudah
memandang hambar terhadap uang dan harta, bersamaan
juga merasa bahwa berdagang bisa merugikan orang lain,
memengaruhi Xiulian-nya, sehingga tidak mau berdagang
lagi.
Sebenarnya makna yang terkandung dalam Dafa
sangat mendalam, melepas hati manusia biasa bukan
berarti melepas pekerjaan manusia biasa; melepas nama
dan kepentingan, bukan memisahkan diri dari masyarakat
manusia biasa. Berkali-kali saya kemukakan: yang Xiulian
di tengah masyarakat manusia biasa harus menyesuaikan
diri dengan keadaan masyarakat manusia biasa.
Dilihat dari aspek lain, bila tugas kepemimpinan di
dalam masyarakat manusia biasa semuanya dikerjakan
oleh orang semacam kita yang dapat melepaskan nama dan
kepentingan pribadi, seberapa besar manfaat yang akan
didatangkan bagi rakyat? Jika seorang yang berhati sangat
serakah, apa yang akan didatangkan bagi masyarakat? Orang
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yang berdagang jika berkultivasi Dafa, suasana masyarakat
akan bagaimana jadinya?
Dafa alam semesta (Fa Buddha) adalah lengkap dan
menjelujur mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai
yang paling rendah, harus diketahui bahwa masyarakat
manusia biasa juga adalah komposisi dari satu tingkat Fa!
Semua orang belajar Dafa, semua orang sudah tidak lagi
melakukan pekerjaan dalam masyarakat lagi, kalau begitu
masyarakat manusia biasa tidak akan eksis lagi, Fa pada
tingkat ini tidak akan eksis. Masyarakat manusia biasa juga
adalah manifestasi dari Fa Buddha pada tingkat yang paling
rendah, juga adalah bentuk eksistensi kehidupan dan materi
dari Fa Buddha pada satu tingkat ini.
Li Hongzhi
26 April 1996
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Mengoreksi
Dewasa ini di berbagai tempat telah menganggap apa
yang dikemukakan oleh Lembaga Riset tentang:
Membaca Dafa dengan cermat,
Berkultivasi Xinxing dengan sungguh-sungguh,
Berlatih gerakan dengan upaya keras,
… dan seterusnya.
Telah dianggap sebagai Fa atau ucapan saya untuk
disebarkan dan dipelajari. Sebetulnya itu bukanlah ucapan
saya, juga tidak mempunyai makna yang lebih mendalam,
lebih-lebih bukan Fa. Yang dimaksud membaca dengan teliti
terdapat perbedaan yang sangat besar dengan persyaratan
yang saya minta untuk belajar Fa. Padahal mengenai
membaca buku sudah saya bicarakan sangat jelas dalam
artikel “Belajar Fa” yang saya tulis pada 9 September
1995, lagi pula yang dimaksud membaca dengan teliti
telah menimbulkan gangguan yang serius terhadap “belajar
Fa,” mulai sekarang harus memperhatikan keseriusan
permasalahan ini. Saya telah membicarakan sebab musabab
mengapa agama Buddha sirna tak terwariskan di India serta
pelajaran darinya. Untuk selanjutnya jika tidak diperhatikan,
itu adalah permulaan dari pengacauan Fa. Perhatikan: setelah
timbul masalah jangan meminta pertanggung-jawaban,
harus melihat diri sendiri bagaimana melakukannya. Juga
tidak perlu mencari siapa yang menulis, petiklah pelajaran
darinya dan berhati-hatilah di kemudian hari.
Li Hongzhi
28 April 1996
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Intan
Ingin agar Dafa tidak berubah untuk selamanya,
kelihatannya masih ada sebuah masalah: yaitu selalu ada
praktisi yang demikian, terdorong oleh sifat pamer dan efek
psikologis yang ingin menciptakan sesuatu yang baru dari
yang lain, begitu ada kesempatan akan melakukan perbuatanperbuatan yang bisa mengganggu Dafa, ada kalanya sangat
serius. Seperti pada akhir-akhir ini, ada saja orang yang
mengatakan bahwa saya telah mengajarkan inti gerakan
secara pribadi kepada seseorang praktisi (padahal saya
hanya membetulkan gerakannya sewaktu praktisi tersebut
bertanya kepada saya), sehingga menyangkal gerakan yang
beberapa tahun ini telah saya ajarkan di berbagai tempat,
dan dengan terang-terangan melakukan perubahan pada
latihan gerakan Dafa, ketika dalam keadaan saya pribadi
masih ada, kaset video pelajaran latihan Gong masih ada;
mengajarkan praktisi untuk tidak mencontoh gerakan yang
ada dalam kaset video, tapi harus mencontoh gerakan dia,
dengan mengatakan bahwa Gong Guru tinggi, tidak sama
dengan praktisi dan perkataan lainnya, mengajarkan praktisi
untuk melakukannya berdasarkan kondisi masing-masing
dulu, kemudian baru secara perlahan-lahan mengubahnya
dan sebagainya.
Saya mengajarkan Gong adalah sekaligus, maksudnya
justru khawatir ada praktisi sembarang mengubahnya, sekali
mekanismenya telah terbentuk, sudah tidak bisa diubah
sama sekali. Kelihatan masalahnya seperti tidak besar,
sesungguhnya adalah awal dari pengacauan Fa secara serius.
Masih ada orang yang menganggap gerakan transisi sebagai
gerakan tersendiri, menyuruh praktisi untuk melakukannya
secara seragam, ini adalah sedang menciptakan sesuatu
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yang baru dari yang lain. Dewasa ini telah menimbulkan
pengaruh yang sangat besar di berbagai tempat. Wahai
para pengikut! Kaset video pelajaran Gong saya masih
ada, mengapa begitu mudah mengikuti yang lain?! Dafa
adalah Dafa alam semesta yang serius, bila mengacaunya
sedikit saja, betapa besar dosanya. Sebagai orang Xiulian
haruslah berkultivasi dengan terbuka dan penuh martabat,
mengarahkan pandangan pada hal-hal yang lebih besar.
Bagaimana mungkin gerakan setiap orang semuanya sama
tidak berbeda sedikit pun? Jangan menguras pikiran pada
hal-hal yang sepele ini. Gerakan adalah salah satu bentuk
untuk mencapai kesempurnaan, tentu saja penting; tetapi
jangan menyusup ke ujung tanduk kerbau, 6 usahakan lebih
banyak dalam meningkatkan Xinxing. Sebenarnya gangguan
terhadap Dafa, kebanyakan datang dari internal kita sendiri,
faktor eksternal hanya dapat mengacau beberapa individu,
tidak mungkin membuat Fa berubah. Biarpun sekarang atau
kelak, yang bisa mengacaukan Fa kita, itu hanyalah dari
internal pengikut, perhatikan benar-benar akan hal ini! Fa
kita ibarat intan kokoh tak tergoyahkan. Siapa dengan alasan
apa pun, sebab apa pun, dalam keadaan apa pun, semuanya
tidak dapat mengubah sedikit pun latihan gerakan kita
yang digunakan untuk mencapai kesempurnaan, jika tidak,
tak peduli motifnya baik atau buruk, semuanya adalah
mengacaukan Fa.
Li Hongzhi
11 Mei 1996

6

Menyusup ke ujung tanduk kerbau -- Mencurahkan banyak usaha untuk
mempelajari masalah yang tidak perlu atau yang tidak terpecahkan.
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Tidak Berbicara Sombong
Akhir-akhir ini ada semacam anggapan, pada waktu
kalian menyebarkan Dafa, mengarahkan beberapa orang
yang punya takdir pertemuan hingga mendapatkan Fa,
dan telah menempuh jalan Xiulian, dengan demikian lalu
dikatakan dirinya telah menyelamatkan manusia, misalnya
mengatakan: Hari ini saya telah menyelamatkan berapa
orang, kamu telah menyelamatkan berapa orang, dan
lain-lain. Sesungguhnya yang menyelamatkan manusia
adalah Fa, yang mengerjakan hal ini hanyalah Shifu,
anda hanya mengarahkan orang yang mempunyai takdir
pertemuan untuk mendapatkan Fa, dapat benar-benar
diselamatkan atau tidak, masih harus dilihat apakah orang
tersebut dapat berkultivasi mencapai kesempurnaan baru
ditentukannya. Perhatikan benar-benar: Dengan sengaja
atau tidak berbicara bual, Buddha pun akan terkejut, jangan
menciptakan rintangan bagi Xiulian anda sendiri, dalam
aspek ini ucapan anda juga harus dikultivasi, harap anda
semua dapat memahaminya.
Li Hongzhi
21 Mei 1996
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Terbangun dengan Kaget
Masa untuk sungguh-sungguh berkultivasi dalam
belajar Dafa adalah terbatas, banyak praktisi menyadari
bahwa harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dan lebih
gigih maju tak berhenti, tapi ada sebagian praktisi yang
tidak tahu menyayangi waktu, pikirannya digunakan pada
tempat yang tidak perlu. Sejak buku Dafa “Zhuan Falun”
diterbitkan, banyak orang yang lalu membandingkannya
dengan rekaman ceramah Fa saya, mengatakan bahwa
Lembaga Riset telah mengubah kata-kata Guru; ada lagi
sebagian orang mengatakan, buku ini adalah siapa dan siapa
yang membantu menulisnya, dengan demikian merusak
Dafa. Sekarang saya beri tahu anda sekalian, Dafa adalah
milik saya Li Hongzhi, yang diajarkan untuk menyelamatkan
kalian, adalah diucapkan dari mulut saya Li Hongzhi, lagi
pula ketika berceramah Fa, saya tidak menggunakan naskah
dan materi apa pun, hanya ada selembar kertas yang berisi
apa yang tiap hari akan saya bicarakan kepada para praktisi,
isinya sangat sederhana, hanya sebatas beberapa persoalan
yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Saya setiap
kali berceramah Fa selalu berpijak pada sudut pandang
yang berbeda, dan mengemukakannya dengan mengamati
daya tangkap para praktisi, maka setiap kali berceramah Fa,
sebuah persoalan yang sama akan saya bicarakan dengan
menggunakan sudut pandang yang berbeda, lagi pula Fa
ini adalah karakter alam semesta, adalah manifestasi yang
sesungguhnya dari Fa Buddha yang mahamulia, adalah
kesadaran saya terbuka setelah Xiulian, mengingat kembali
apa yang saya sendiri miliki sebelum lahir, dan diutarakan
dengan menggunakan bahasa manusia biasa, diajarkan
kepada kalian hingga yang berada di langit, dengan
demikian Fa meluruskan alam semesta. Agar memudahkan
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para praktisi menjalani Xiulian, saya menunjuk praktisi
tertentu mencatat kembali isi ceramah saya dari rekaman
kaset tanpa mengubah sedikit pun kata aslinya, kemudian
menyerahkannya kepada saya untuk direvisi. Praktisi
hanya menyalin sekali lagi apa yang sudah saya perbaiki,
atau diketik dengan komputer, agar bisa saya revisi lagi.
Mengenai “Zhuan Falun” saja, saya sendiri telah melakukan
revisi sebanyak tiga kali, kemudian ditetapkan naskahnya
untuk diterbitkan.
Makna yang terkandung dalam buku Dafa ini tidak
ada orang lain yang mengubah sedikit pun, lagi pula siapa
yang dapat mengubahnya? Penyebab timbulnya perbedaan
dengan yang terdapat dalam rekaman suara ada tiga, yaitu:
1) Saya merevisi dengan menggabungkan beberapa kali
ceramah menjadi satu untuk memudahkan Xiulian. 2)
Sewaktu berceramah Fa saya berbicara berdasarkan daya
tangkap yang berbeda dari para praktisi serta keadaan dan
lingkungan pada saat itu, jadi harus diubah tata bahasanya
dalam penyusunannya menjadi sebuah buku. 3) Perkataan
dan tulisan akan menimbulkan selisih pemahaman sewaktu
para praktisi mempelajarinya, jadi perlu disesuaikan, tapi
masih tetap mempertahankan gaya bicara serta kondisi
pada waktu saya berceramah Fa. “Zhuan Falun (jilid II)”
dan “Uraian Falun Dafa” juga sama, semuanya adalah saya
sendiri yang merevisinya lalu diterbitkan; “Zhuan Falun
(jilid II)” saya menulisnya dengan menggunakan metode
pemikiran pada tingkatan yang berbeda, maka ada orang
yang merasa tata bahasanya tidak sama, ada yang tidak
begitu dimengerti, ini semua memang bukanlah hal-hal dari
manusia biasa! Sesungguhnya “jilid II” diwariskan untuk
manusia akan datang supaya memahami taraf kebobrokan
umat manusia saat ini, agar dalam sejarah meninggalkan
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pelajaran yang mendalam buat manusia. Sedangkan “Falun
Gong Tiongkok” termasuk edisi yang direvisi, itu hanyalah
suatu materi transisi dalam bentuk qigong sebagai proses
awal bagi orang-orang untuk mengenalnya.
Pengacauan Fa ada banyak macam bentuk, di
antaranya perusakan secara tidak disengaja oleh internal
pengikut adalah yang paling tidak mudah diketahui, akhir
Dharma agama Sakyamuni beginilah pada mulanya,
pelajaran ini sangat mengesankan.
Para pengikut harus selalu ingat, seluruh kitab
Falun Dafa adalah Fa yang saya ceramahkan, semuanya
adalah saya sendiri yang merevisi dan menyusunnya, di
kemudian hari siapa pun juga tidak boleh lagi memetik
sesuatu dari rekaman ceramah Fa saya lalu disalin atau
disusun menjadi bahan tulisan. Apa pun alasannya, semua
itu adalah mengacaukan Fa, termasuk apa yang disebut
membandingkan perbedaan antara pembicaraan dengan
tulisan dan lain-lain.
Perubahan badan langit, perkembangan umat manusia
semuanya bukanlah secara kebetulan. Arah perkembangan
masyarakat manusia adalah pengaturan sejarah, muncul
atas dorongan fenomena langit, pada masa yang akan
datang di seluruh dunia akan ada lebih banyak orang yang
belajar Dafa, ini bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan
manusia dengan pikiran menggebu yang sesaat. Sebuah
peristiwa yang begitu besar apakah mungkin tanpa ada
pengaturan dari berbagai aspek dalam sejarah? Sebenarnya
segala sesuatu yang saya lakukan, semua sudah diatur
dengan baik sejak waktu yang tak terhitung sebelumnya,
termasuk orang yang memperoleh Fa, semua juga bukan
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secara kebetulan, tapi manifestasinya sama seperti bentuk
yang ada pada manusia biasa. Sebenarnya, apa yang
diturunkan oleh beberapa Shifu saya kepada saya dalam
masa kehidupan kini, juga adalah kehendak saya agar
mereka memperolehnya pada beberapa masa kehidupan
sebelumnya, menunggu tibanya takdir pertemuan diatur
agar mereka menurunkan kembali kepada saya, dengan
demikian menyadarkan saya terhadap keseluruhan Fa.
Oleh sebab itu saya beri tahu kalian, Fa ini bukan hanya
tingkat manusia saja yang mempelajari, tingkat yang lebih
tinggi juga sedang mempelajarinya, dikarenakan badan
langit dalam lingkup yang sangat luas telah menyimpang
dari karakter alam semesta, baru dilakukan pelurusan Fa,
umat manusia dalam alam semesta yang mahabesar sama
sekali tidak bernilai apa pun, bumi pun hanya merupakan
sebutir debu alam semesta, jika manusia ingin dihargai oleh
kehidupan tingkat tinggi, maka berkultivasilah! Dan juga
menjadi kehidupan tingkat tinggi!
Li Hongzhi
27 Mei 1996
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Kekukuhan Fa
Selama dua tahun ini, telah timbul beberapa masalah
di dalam Xiulian para praktisi, saya juga terus-menerus
mengawasi keadaan Xiulian para praktisi, agar dapat
memperbaiki masalah yang timbul dengan segera, saya
sering dengan maksud tertentu menulis beberapa artikel
pendek (para praktisi menyebutnya Jingwen7) untuk
memberi bimbingan Xiulian kepada anda semua, tujuannya
ialah mewariskan sebuah jalan Xiulian Dafa yang stabil,
sehat dan benar kepada manusia berikutnya, sepanjang
zaman haruslah berkultivasi mengikuti jalan yang telah
saya sendiri tinggalkan untuk anda semua, barulah bisa
mencapai kesempurnaan.
Namun akhir-akhir ini saya melihat sebuah materi
dari satu tempat latihan di Hongkong, yang disebarkan
dari luar daerah. Di antaranya ada dua buah artikel pendek
bukan yang ingin saya publikasikan, ini adalah secara serius
bermaksud merusak Dafa! Biarpun disusun secara pribadi
dari rekaman kaset juga tidak benar! Saya telah menegaskan
dalam artikel “Terbangun dengan Kaget”, bahwa siapa pun
juga tidak diperbolehkan dengan alasan apa pun menyusun
bahan tulisan dari rekaman kaset saya, jika melakukannya
berarti merusak Dafa, bersamaan itu saya juga telah
berkali-kali menekankan bahwa catatan pribadi yang anda
buat sewaktu saya berceramah tidak boleh disebarluaskan,
mengapa kalian masih berbuat demikian? Pikiran apa yang
mendorong kalian untuk menulisnya? Saya beri tahu anda
semuanya, selain beberapa buku yang secara resmi saya
terbitkan serta artikel pendek yang tercantum tanggal dan
nama saya, selain yang disebarkan ke berbagai tempat oleh
7

Jingwen -- Artikel yang sering dibaca.
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Lembaga Riset, semua yang disusun secara pribadi adalah
mengacaukan Fa. Kultivasi adalah urusan anda sendiri, apa
yang anda inginkan, anda sendirilah yang menentukan,
manusia biasa mempunyai sifat keiblisan dan sifat
kebuddhaan, begitu pikirannya tidak benar, sifat keiblisan
akan berfungsi. Saya beri tahu anda sekalian, orang luar
selamanya tidak dapat merusak Fa, yang dapat merusak Fa
hanyalah para praktisi yang berada di internal. Ingatlah!
Saya Li Hongzhi setiap berjalan satu langkah juga
adalah demi menetapkan bentuk penyebaran Dafa yang
tak berubah dan tak terusakkan bagi generasi berikutnya,
Fa yang demikian besar bukanlah hangat sesaat kemudian
selesai, sepanjang masa selamanya juga tidak boleh ada
penyimpangan sedikit pun. Bertindak melindungi Dafa
atas kemauan sendiri juga selamanya merupakan tanggung
jawab pengikut Dafa, karena Dia adalah milik seluruh
makhluk hidup alam semesta, di antaranya termasuk anda.
Li Hongzhi
11 Juni 1996
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Xiulian dan Tanggung Jawab
Berkultivasi sungguh-sungguh dengan lebih gigih maju adalah demi mencapai kesempurnaan lebih awal, seorang
praktisi yang Xiulian adalah seorang yang menyingkirkan
keterikatan hati manusia biasa, hai para pengikut, anda
harus memahami apa yang diri sendiri sedang lakukan!
Oleh karena pusat bimbingan, pusat bimbingan
utama serta Himpunan Dafa di berbagai tempat adalah
bertanggung jawab demi Dafa, mereka berhak mengganti
para pembimbing atau kepala cabang bimbingan mana
pun, dengan demikian kadang-kadang akan mengganti
penanggung jawab menurut kondisi yang berbeda. Sebab
seorang penanggung jawab pertama-tama adalah seorang
yang Xiulian, datang untuk Xiulian, bukan untuk menjadi
pentolan, maka harus dapat menempati posisi yang di atas
maupun di bawah. Diminta sebagai penanggung jawab
adalah untuk Xiulian, tidak sebagai penanggung jawab sama
juga adalah Xiulian. Jika orang yang diganti merasa tidak
berkenan di hati, bukankah itu berarti keterikatan hatinya
sedang berperan? Apakah ini bukan merupakan kesempatan
baik untuk menyingkirkan keterikatan hati tersebut? Jika
dengan demikian masih juga tidak rela melepaskan, ini
justru mengindikasikan bahwa penggantiannya adalah
tepat, terikat menjabat sebagai seorang penanggung jawab
itu sendiri merupakan tujuan Xiulian yang tidak murni, oleh
sebab itu, saya ingatkan, wahai para pengikut! Anda tidaklah
mungkin mencapai kesempurnaan tanpa menyingkirkan
hati semacam ini.
Li Hongzhi
12 Juni 1996
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Penanganan Artikel Tulisan Tangan
Dewasa ini orang yang belajar Dafa makin banyak,
setiap minggu terus bertambah berlipat ganda, karena buku
yang diterbitkan oleh lembaga penerbit tidak mencukupi,
tidak dapat memenuhi permintaan, sehingga di beberapa
daerah atau desa tidak dapat dibelinya. Ada praktisi yang
bertanya kepada saya, bagaimana menangani buku-buku
Dafa tulisan tangan. Saya beri tahu anda semua, untuk
sementara ini “Zhuan Falun” tulisan tangan atau artikelartikel pendek lainnya yang anda salin sewaktu belajar Dafa,
boleh dibawa oleh orang yang pergi ke desa menyebarkan
Gong dan Fa untuk diberikan kepada petani, bersamaan itu
juga bisa meringankan beban ekonomi mereka. Dengan
demikian diharapkan buku tulisan tangan para praktisi
hurufnya harus rapi, supaya petani yang berpendidikan
kurang tinggi dapat mengerti sewaktu membacanya, lagi
pula buku tulisan tangan dan buku cetakan sama-sama
mempunyai keampuhan Fa.
Li Hongzhi
26 Juni 1996
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Konferensi Fa
Adalah sangat perlu bagi para pengikut
untuk saling mengutarakan apa yang dialami, serta
pengalaman selama Xiulian, asalkan tidak ada niat
menonjolkan diri, saling mendorong maju serta
sama-sama meningkatkan diri, itu tidak jadi masalah.
Demi memberi dorongan bagi penyebaran Dafa,
di banyak tempat telah diselenggarakan beberapa
konferensi saling berbagi pengalaman Xiulian, dilihat
dari format dan substansinya semuanya sangat baik
dan sehat. Tapi artikel berbagi pengalaman para
praktisi, haruslah diperiksa dan ditentukan oleh pusat
bimbingan, jangan timbul masalah yang bersifat
politik yang tidak ada sangkut pautnya dengan Xiulian,
dan masalah pengarahan yang tidak tepat perihal
Xiulian dan masyarakat, bersamaan itu juga harus
dihindari kebiasaan membesar-besarkan yang bersifat
muluk namun tak berbobot, yang terpupuk dalam
studi teoretis manusia biasa. Tidak diperkenankan
menyampaikan pembicaraan dengan menyusun naskah
tertulis berbentuk materi laporan kepada atasan dengan
maksud menonjolkan diri.
Konferensi skala besar bertukar pengalaman
Xiulian yang diselenggarakan oleh pusat bimbingan
utama dari tingkat kota atau propinsi, jangan dibuatnya
menjadi bentuk nasional, yang bentuk nasional hingga
internasional harus diselenggarakan oleh Himpunan
Pusat. Juga jangan terlalu sering diadakan, lebih
baik diadakan setahun sekali (kecuali untuk keadaan
khusus). Jangan dijadikan sebagai formalitas atau
untuk diperbandingkan, harus diselenggarakan menjadi
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sebuah konferensi Fa yang khidmat yang benar-benar
dapat memberi dorongan dalam Xiulian.
Li Hongzhi
26 Juni 1996
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Surat untuk Pusat Bimbingan Utama Dafa
di Shijiazhuang
Pusat Bimbingan Utama Dafa di Shijiazhuang:
Hal mengenai konferensi berbagi pengalaman kalian
yang mengalami hambatan saya sudah tahu, penyebabnya
ada tiga, dan kalian juga pasti dapat menyimpulkan
pelajaran kali ini. Sesungguhnya kejadian kali ini secara
langsung telah memengaruhi Beijing, hingga kegiatan
Dafa di seluruh negeri, membawa dampak negatif tertentu
terhadap kegiatan reguler Dafa di kemudian hari. Saya kira
kalian juga pasti dapat memahaminya, untuk selanjutnya
dapat melakukannya lebih baik.
Ada lagi mengenai seminar yang diadakan untuk
pribadi praktisi, saya utarakan beberapa kata lagi, kasus
praktisi tertentu yang memiliki kemampuan supernormal
adalah demi membuktikan kebenaran Dafa secara ilmiah
dari sisi ilmu pengetahuan, dengan tujuan supaya kalangan
Iptek,8 kalangan akademis mengenal Dafa. Bukanlah
menyuruh dia membabarkannya di tengah praktisi, karena
perbuatan begini tidak membawa manfaat sedikit pun, hanya
akan menimbulkan keterikatan hati bagi praktisi baru atau
pengikut yang tidak tekun belajar Fa, sedangkan pengikut
yang mantap belajar Fa tanpa mendengar laporan tersebut
akan tetap berkultivasi Dafa secara teguh.
Masih ada satu hal yang lebih penting, saya mengajar
Fa dua tahun, memberi para pengikut waktu dua tahun
untuk berkultivasi sungguh-sungguh, di dalam pengikut
berkultivasi sungguh-sungguh selama dua tahun, saya
8

Iptek – Ilmu pengetahuan dan Teknologi.
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tidak memperkenankan kegiatan apa pun yang tidak ada
hubungan dengan kultivasi tersebut mengganggu proses
peningkatan yang berurutan setahap demi setahap yang
telah diatur dengan baik. Jika laporan tersebut bukan
untuk membuktikan kebenaran Dafa secara ilmiah kepada
kalangan ilmuwan dan akademis, melainkan diutarakan
untuk pengikut Xiulian yang berada dalam waktu yang
terbatas, coba kalian pikirkan, apakah masih ada gangguan
yang lebih besar terhadap para praktisi dibandingkan dengan
hal ini? Agar supaya tidak mengganggu para praktisi, saya
bahkan tidak menemui mereka, karena jika para praktisi
bertemu saya, sedikitnya dalam beberapa hari hatinya
tidak dapat ditenangkan, dengan begitu akan mengacaukan
jadwal urutan untuk para praktisi yang diatur Fashen atas
kehendak saya. Masalah ini pernah saya bicarakan dengan
lembaga riset, mungkin belum diutarakan dengan jelas
kepada praktisi yang bersangkutan, kejadiannya sudah
berlalu, kalian juga jangan mencari siapa yang bertanggung
jawab, saya pikir yang utama hanyalah kalian belum
memahami saja. Tetapi selanjutnya harus diperhatikan,
segala sesuatu yang kita lakukan hari ini semuanya adalah
demi mengukuhkan fondasi bagi penyebaran Dafa di
kemudian hari sepanjang masa, untuk mewariskan sebuah
bentuk Xiulian yang sempurna, benar dan tanpa kekeliruan!
Saya hari ini kemukakan masalah ini bukanlah mengkritik,
namun adalah meluruskan bentuk Xiulian, untuk diwariskan
kepada generasi penerus.
Li Hongzhi
26 Juni 1996
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Meluruskan Karakter
Seiring dengan berkultivasi Dafa secara mendalam dan sungguh-sungguh, ada banyak pengikut
berturut-turut telah Kai Wu 9 atau Jian Wu, 10 dapat
melihat pemandangan indah yang sesungguhnya, megah
dan menakjubkan dari ruang dimensi lain. Pengikut
yang dalam proses Kai Wu bukan main terharu,
menyebut Fashen saya sebagai Shifu yang kedua, atau
menganggap Fashen saya sebagai Shifu independen
yang sesungguhnya, ini adalah pemahaman yang salah.
Fashen adalah manifestasi dari wujud kebijakan saya
yang hadir di mana saja, bukanlah sosok kehidupan
yang independen. Masih ada pengikut yang menyebut
Falun juga sebagai “Shifu Falun”, ini adalah kesalahan
yang amat besar, Falun juga merupakan satu jenis
lagi bentuk manifestasi dari ciri khas keampuhan Fa
saya dan kebijakan Dafa, indah tak terungkap dengan
kata-kata, Falun adalah manifestasi karakter Fa segala
materi dalam alam semesta dari makroskopis hingga
mikroskopis, juga bukan sosok kehidupan yang
independen.
Para pengikut harus ingat, jangan melihat
Fashen saya dan Falun telah melakukan hal-hal yang
besar, muskil dan menakjubkan untuk kalian, lalu
menggunakan pikiran manusia biasa memahaminya,
kemudian menyanjung Fashen saya dan Falun, pikiran
demikian adalah ekspresi campuran dari sifat kesadaran
dan Xinxing yang sangat rendah. Sebenarnya segala
bentuk perwujudan juga adalah manifestasi konkret
9 Kai Wu (開悟) -- Terbuka kesadaran.
10 Jian Wu (漸悟) -- Terbuka kesadaran secara berangsur-angsur.
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dari saya dengan menggunakan keampuhan Fa yang
mahadahsyat sedang meluruskan Fa dan menyelamatkan manusia.
Li Hongzhi
2 Juli 1996
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Perbincangan Sederhana Tentang Shan
Shan adalah manifestasi karakter alam semesta pada
tingkatan berbeda dan ruang dimensi berbeda, juga adalah
sifat dasar yang fundamental dari para Sang Maha Sadar.
Oleh karena itu, seorang yang Xiulian harus berkultivasi
Shan, berasimilasi dengan karakter alam semesta ZhenShan-Ren. Badan langit yang mahabesar terbentuk oleh
karakter Zhen-Shan-Ren alam semesta, diajarkannya Dafa
merupakan perwujudan kembali karakter bawaan sejarah
yang diberikan Dafa kepada makhluk hidup dalam alam
semesta. Dafa adalah sempurna dan harmonis, tiga huruf
Zhen-Shan-Ren dipisahkan, masing-masing sama juga
memiliki karakter Zhen-Shan-Ren sepenuhnya, karena
materi terbentuk dari materi mikroskopis, dan materi
mikroskopis terbentuk dari materi yang lebih mikroskopis,
terus hingga paling akhir. Dengan begitu Zhen juga
terkomposisi dari Zhen-Shan-Ren, Shan juga terkomposisi
dari Zhen-Shan-Ren, Ren juga sama terkomposisi dari
Zhen-Shan-Ren. Aliran Tao berkultivasi Zhen bukankah
juga berkultivasi Zhen-Shan-Ren, sedangkan aliran Buddha
berkultivasi Shan bukankah juga berkultivasi Zhen-ShanRen? Sesungguhnya hanya bentuk permukaannya saja yang
berbeda.
Dengan demikian berbicara mengenai Shan itu
saja, ketika Shan terefleksi di tengah masyarakat manusia
biasa, ada sebagian manusia biasa yang terobsesi oleh
keadaan masyarakat manusia biasa, akan mengajukan
sebuah masalah sosial di tengah manusia biasa, dengan
mengatakan: jika semua orang belajar Dafa, mengamalkan
Shan, kalau begitu bagaimana mengatasi agresi dari pihak
luar yang mengobarkan perang menyerang kita? Sebenarnya
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dalam buku “Zhuan Falun”, saya sudah mengemukakan,
bahwa perkembangan masyarakat manusia digerakkan
oleh evolusi fenomena langit, dengan demikian peperangan
umat manusia apakah eksis secara kebetulan? Daerah yang
karmanya besar, daerah yang hati manusianya berubah
menjadi buruk, di sana cenderung tidak tenteram. Jika satu
bangsa benar-benar baik hati, karmanya pasti kecil, sudah
mutlak tidak akan ada peperangan yang muncul, sebab
prinsip Dafa tidak mengizinkannya, karakter alam semesta
sedang mengendalikan segalanya. Manusia juga tidak perlu
khawatir bangsa yang baik hati akan diserang, karakter
alam semesta -- Dafa tersebar memenuhi seluruh badan
langit dari makroskopis hingga ke mikroskopis tanpa ada
yang lowong. Mengenai Dafa yang saya ajarkan hari ini
juga bukan hanya diajarkan kepada orang Timur, bersamaan
juga akan diajarkan kepada orang Barat, orang-orang yang
berhati baik dari mereka juga harus diselamatkan, segenap
bangsa yang seharusnya memasuki era baru dari sejarah
tahap berikutnya, semua akan memperoleh Fa, meningkat
bersama-sama secara keseluruhan, ini bukanlah masalah
suatu bangsa, standar moralitas umat manusia juga akan
pulih kembali ke watak hakiki umat manusia.
Li Hongzhi
20 Juli 1996
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Catatan tentang “Pelurusan Karakter”
Setelah pembicaraan saya mengenai “Fashen dan
Falun bukanlah sosok kehidupan yang independen,” ada
praktisi bertanya bahwa dalam buku Zhuan Falun dikatakan:
“Kesadaran dan pikiran Fashen ada di bawah kendali tubuh
utama. Namun Fashen sendiri juga merupakan sebuah
kehidupan yang utuh, independen, dan sebuah individu yang
nyata,” apakah terdapat pertentangan? Menurut saya ini
dikarenakan belum memahami Fa dengan baik. Fashen tidak
dapat dipahami dengan konsepsi seperti kehidupan yang
independen sepenuhnya, karena mereka adalah manifestasi
sekehendak hati dari wujud pribadi master dan keampuhan
Fa berikut kebijakan dari pikiran pribadi master. Mempunyai
kemampuan untuk melakukan segala hal secara independen
menurut kehendak pribadi master. Karena para praktisi
hanya memperhatikan sepatah perkataan yang di belakang,
dan tidak memperhatikan sepatah perkataan di depan, yaitu
“Kesadaran dan pikiran Fashen ada di bawah kendali tubuh
utama,” dari itu Fashen selain mempunyai wujud pribadi
master yang utuh dan independen, juga memiliki ciri karakter
pribadi master, namun juga dapat menyelesaikan segala hal
yang diinginkan oleh pribadi master secara independen.
Sedangkan kehidupan pada umumnya tidak ada orang
yang mengendalikan. Ketika orang-orang melihat Fashen,
memang adalah suatu kehidupan individu yang utuh dan
independen secara nyata, sesungguhnya terus terang Fashen
saya adalah saya sendiri.
Li Hongzhi
21 Juli 1996
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Sifat Kebuddhaan dan Sifat Keiblisan
Dalam alam semesta yang sangat tinggi dan sangat
mikroskopis, terdapat dua jenis materi yang berbeda,
ini juga adalah bentuk eksistensi dua jenis materi yang
termanifestasi dari karakter tertinggi alam semesta ZhenShan-Ren pada suatu tingkat ruang dimensi tertentu dalam
alam semesta. Dari atas hingga ke bawah, dari mikroskopis
hingga makroskopis terus menjelujur hingga suatu ruang
dimensi tertentu. Materi yang memiliki dua jenis sifat
itu, dengan mengikuti kondisi manifestasi dari Fa yang
berbeda tingkat, makin ke bawah akan makin berlainan
manifestasinya, perbedaannya makin besar. Dengan
demikian timbullah prinsip Yin-Yang dan Taichi seperti yang
diajarkan oleh aliran Tao. Turun lagi ke bawah, dua jenis
materi yang berbeda sifat itu makin terjadi pertentangan,
sehingga terbentuklah prinsip saling menghidupi dan saling
membatasi.
Dengan adanya prinsip saling menghidupi dan saling
membatasi, maka termanifestasilah bajik dan jahat, lurus
dan sesat, baik dan buruk. Lalu pada kehidupan akan
termanifestasi: ada Buddha juga ada iblis, ada manusia
juga ada hantu. Dalam masyarakat manusia keadaannya
akan makin mencuat dan rumit, ada orang baik niscaya
ada orang jahat, ada yang demi kepentingan umum niscaya
ada yang mementingkan diri sendiri, ada yang lapang
dada niscaya ada yang picik. Berbicara tentang Xiulian,
ada yang percaya tentu ada yang tidak percaya, ada yang
dapat menyadari tentu ada yang tidak menyadari, ada yang
mendukung tentu ada yang menentang, inilah masyarakat
umat manusia. Jika semuanya dapat berkultivasi, dapat
menyadari, semuanya memercayai, masyarakat manusia
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akan berubah menjadi masyarakat Dewa. Masyarakat
manusia memanglah masyarakat bagi umat manusia, jika
tidak eksis juga tidak dibenarkan, masyarakat manusia
akan eksis dan takkan punah selamanya. Maka jika ada
orang yang menentang itu adalah normal, sebaliknya, bila
tidak ada orang yang menentang, itu barulah abnormal.
Jika tidak ada hantu, manusia bagaimana dapat reinkarnasi
menjadi manusia, tanpa eksistensi dari iblis, tentu tidak
dapat berkultivasi menjadi Buddha, tanpa ada pahit tidak
mungkin ada manis.
Dengan adanya prinsip saling menghidupi dan
saling membatasi, jika manusia ingin mengerjakan sesuatu
dengan sukses maka niscaya ada kesulitan, melalui usaha
yang keras, menaklukkan kesulitan, dengan begitu berhasil
menyelesaikan sesuatu yang ingin dikerjakan, anda baru
akan merasa bahwasanya keberhasilan tersebut tidak
mudah diraih, anda baru dapat menyayangi hasil yang telah
diraih, orang baru akan merasa bahagia. Jika tanpa adanya
prinsip saling menghidupi dan saling membatasi, pekerjaan
apa pun dapat sukses dengan sekali dilakukan, anda akan
merasa hidup ini menjemukan, tanpa rasa kebahagiaan,
tanpa kegembiraan setelah meraih kemenangan.
Materi dan kehidupan jenis apa pun dalam alam
semesta semuanya adalah terkomposisi dari partikel
mikroskopis yang membentuk partikel setingkat lebih
besar, dari situ terbentuk menjadi benda-benda permukaan.
Di dalam lingkup penjelujuran kedua jenis materi yang
berbeda sifat itu, segala materi, segala kehidupan juga
sama terdapat dua jenis sifat, misalnya besi baja sangat
keras, tetapi jika terbenam dalam tanah akan teroksidasi
dan berkarat, sedangkan keramik dan porselen tidak akan
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teroksidasi walaupun terbenam dalam tanah, tetapi ia sangat
rapuh, sekali digetok sudah pecah. Manusia juga demikian,
manusia memiliki sifat kebuddhaan bersamaan juga ada
sifat keiblisan. Hal yang dilakukan manusia tanpa adanya
norma-norma dan ikatan moral adalah sifat keiblisan,
sedangkan kultivasi Buddha justru untuk menyingkirkan
sifat keiblisan anda, dan memperkuat sifat kebuddhaan
anda.
Sifat kebuddhaan seseorang adalah bajik, terwujud
berupa belas kasih, memikirkan orang lain terlebih
dahulu dalam melakukan sesuatu, sanggup menanggung
penderitaan. Sifat keiblisan seseorang adalah jahat, terwujud
berupa pembunuhan, mencuri dan merampok, egois,
berniat jahat, membangkitkan perselisihan, menghasut dan
menyebarkan desas desus, iri hati, berhati busuk, bertingkah
gila-gilaan, bermalasan, penyimpangan seksual dan lain
lain.
Pada tingkat tertentu dalam alam semesta, kedua jenis
materi yang berbeda sifat ini, seiring dengan manifestasi
yang berbeda dari karakter alam semesta Zhen-Shan-Ren
pada tingkat berbeda, mereka bersamaan juga memiliki
bentuk perwujudan yang berbeda pada tingkat berbeda.
Makin ke bawah sifat oposisinya makin mencolok, dengan
demikian terjadilah pembagian baik dan buruk, yang bajik
makin bajik, yang jahat makin jahat. Sifat dualisme dari satu
benda yang sama juga makin rumit dan berubah-ubah. Ini
tepat adalah apa yang Buddha katakan, bahwa segala benda
memiliki sifat kebuddhaan, sesungguhnya juga memiliki
sifat keiblisan.
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Namun alam semesta adalah dengan Zhen-Shan-Ren
sebagai karakter, masyarakat manusia juga demikian. Kedua
jenis materi yang saya sebutkan, juga hanyalah dua jenis
materi yang eksis dengan jumlah yang tak terhitung, dari
atas hingga ke bawah, dari mikroskopis hingga makroskopis,
terus hingga masyarakat umat manusia, yang terefleksi
pada kehidupan dan materi, yang dapat menyebabkan
terbentuknya sifat dualisme pada materi. Sedangkan yang
membentuk kehidupan dan materi dari atas hingga ke bawah
terus sampai masyarakat umat manusia, adalah terbentuk
dari materi yang beraneka ragam dari mikroskopis hingga
makroskopis dengan jumlah yang tak terhitung banyaknya.
Jika manusia tidak menaati standar moralitas manusia,
masyarakat akan kacau-balau dan tak dapat diatasi, timbul
bencana alam dan malapetaka akibat ulah manusia. Jika
orang Xiulian tidak menyingkirkan sifat keiblisan dalam
kultivasi, Gong-nya akan kacau dan tidak memperoleh
hasil, atau terjerumus ke jalur iblis.
Li Hongzhi
26 Agustus 1996
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Penyingkapan Besar
Dewasa ini, sejumlah besar praktisi telah mencapai
dan hampir mencapai kesempurnaan, manusia berkultivasi
hingga mencapai kesempurnaan, ini merupakan sebuah
hal yang betapa serius, di dunia tidak ada hal yang lebih
mengagumkan, lebih megah dan lebih agung dibandingkan
ini. Sebagaimana adalah demikian, maka di dalam proses
Xiulian, haruslah diberlakukan persyaratan yang ketat
bagi setiap orang Xiulian, dan juga peningkatan pada
setiap tingkat harus memiliki landasan yang kokoh dan
memenuhi standar. Ditinjau dari situasi secara keseluruhan,
pengikut Xiulian Dafa telah memenuhi standar, namun
ada juga sebagian orang yang masuk demi suatu tujuan
dengan membawa bermacam-macam keterikatan hati yang
tidak dilepas, dari permukaan juga mengatakan Dafa baik,
sesungguhnya mereka tidak berkultivasi, khususnya di
bawah situasi yang kondusif, semuanya mengatakan Dafa
baik, dari masyarakat lapisan atas hingga khalayak umum
semua mengatakan baik, ada juga pemerintah mengatakan
baik, semua orang juga ikut mengatakan baik, kalau
begitu mana yang berhati sungguh-sungguh? Mana yang
ikut-ikutan? Mana yang mengatakan baik di mulut, tapi
sesungguhnya sedang merusak? Kami mengubah sejenak
situasi masyarakat umum, di bawah situasi yang bertolak
belakang dengan realitas, coba lihat siapa yang masih
mengatakan Dafa baik, lihat pikiran siapa yang berubah,
dengan begini bukankah semua akan tampak gamblang?
Semenjak peristiwa “Harian Guang Ming” hingga
sekarang, setiap pengikut Dafa masing-masing telah
memainkan sebuah peran, ada yang teguh berkultivasi
dengan sungguh-sungguh; ada yang mengajukan petisi ke
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atasan secara terus terang demi reputasi Dafa; ada yang
mengungkapkan pembelaannya atas laporan yang tidak
bertanggung jawab; namun ada juga yang tidak berkultivasi
ke dalam, malah melakukan kegiatan separatis di bawah
situasi yang memprihatinkan, sehingga memperumit
situasi akhir-akhir ini; ada pula yang berhenti berkultivasi
karena takut kepentingan pribadi dan reputasinya dicederai;
ada pula yang tidak memedulikan kestabilan Dafa
dengan menyebarkan berita sampingan yang tidak pasti,
sehingga menambah faktor kekacauan bagi Fa; masih ada
sebagian penanggung jawab di berbagai tempat, dengan
menggunakan kebiasaan tidak baik dalam mengamati
perkembangan masyarakat, yang terpelihara dalam
perjuangan politik jangka panjang, untuk menganalisa
situasi Dafa, dan menghubungkan masalah-masalah
terkucil dari berbagai tempat menjadi satu, beranggapan
telah muncul sesuatu kecenderungan sosial, bahkan dengan
sengaja menyampaikannya kepada para praktisi, walaupun
terdapat bermacam-macam alasan, tetapi apakah masih ada
sesuatu yang lebih serius merusak Dafa daripada ini? Malah
ada yang lebih parah, dengan membawa sifat keiblisan
mengarang desas-desus untuk menimbulkan masalah,
khawatir kalau tidak terjadi kekacauan.
Dafa adalah milik alam semesta, menjelujur
hingga ke masyarakat manusia. Fa yang begitu besar
diajarkan, bagaimana mungkin segala-galanya tidak
dibuat pengaturan? Masalah yang terjadi bukankah
sedang menguji Xinxing para pengikut Dafa? Apa artinya
kultivasi? Jika anda mengatakan baik, saya mengatakan
baik, semuanya mengatakan baik, bagaimana dapat
melihat hati seseorang? Justru harus pada saat kritis baru
dapat melihat bagaimana hati seseorang. Ada yang tidak
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menyingkirkan keterikatan hati bahkan Buddha pun berani
dikhianati, apakah ini masalah kecil? Ada orang yang takut,
apa yang ditakuti? Hai para pengikut! Bukankah kalian
pernah mendengar saya bercerita, ketika seseorang berhasil
berkultivasi menjadi Arhat, hatinya timbul perasaan takut
sehingga jatuh ke bawah? Hati manusia apa pun juga harus
disingkirkan! Ada pengikut yang mengatakan: “Takut
apa? Kendati kepala telah terlepas badan tetap duduk
bermeditasi.” Jika diperbandingkan, sekilas akan terlihat
dengan jelas bagaimana tingkat kultivasinya. Tentu ada
sebagian penanggung jawab merasa khawatir atas kondisi
keamanan Dafa, ini adalah suatu hal yang lain.
Kami justru menginginkan para pengikut yang tidak
gigih dalam kultivasi dapat melihat kekurangan dirinya
sendiri, agar mereka yang masuk demi suatu tujuan
menampakkan diri, agar mereka yang merusak dengan
bentuk terselubung terlihat wujudnya, agar pengikut yang
sejati berkultivasi mencapai kesempurnaan.
Li Hongzhi
28 Agustus 1996
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Xiulian Bukan Politik
Ada sebagian praktisi merasa tidak puas terhadap
masyarakat dan politik, dengan mendekap kuat keterikatan
hati semacam ini dan tidak ingin melepasnya, maka mereka
juga telah belajar Dafa kita, bahkan berkhayal ingin
memanfaatkan Dafa kita mencampuri politik, ini adalah
perilaku dari mentalitas yang kotor, yang menghina Buddha
dan menghina Fa. Jika tidak menyingkirkan hati semacam
ini, pasti tidak akan mencapai kesempurnaan.
Saya telah berulang kali menekankan dalam ceramah,
bahwa bentuk masyarakat manusia biasa, tak peduli
itu bentuk masyarakat dan politik yang bagaimanapun,
semuanya ada ketentuannya, adalah ditakdirkan oleh langit.
Orang Xiulian tidak perlu mencampuri urusan macammacam dalam dunia manusia, lebih lagi jangan melibatkan
diri dalam pergolakan politik. Bagaimanapun perlakuan
masyarakat terhadap kita, bukankah itu sedang menguji
hati orang Xiulian? Tidak dapat dikatakan bahwa kita telah
terlibat dalam politik.
Bentuk dari Xiulian Dafa kita adalah demikian, juga
tidak bernaung pada kekuatan politik dalam negeri atau
luar negeri mana pun. Mereka yang memiliki kekuasaan
namun bukan orang yang Xiulian, secara mutlak tidak
dapat menjabat posisi sebagai penanggung jawab apa pun
dari Dafa kita, baik sebagai penanggung jawab kehormatan
ataupun penanggung jawab inti.
Para pengikut, kalian harus ingat kita adalah sejati
berkultivasi! Adalah melepaskan nama, kepentingan
dan Qing dalam manusia biasa, bagaimanapun sistem
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masyarakat apakah ada hubungannya dengan Xiulian
kalian? Berkultivasi hingga tanpa satu pun keterikatan yang
tersisa barulah dapat mencapai kesempurnaan! Sebagai
seorang Xiulian, selain menyelesaikan pekerjaan sendiri
dengan baik, tidak akan merasa tertarik dengan politik
ataupun kekuasaan, jika tidak demikian mutlak bukanlah
pengikut saya.
Kami mampu membuat orang Xiulian memperoleh
Fa hingga mencapai buah sejati, juga dapat membuat
hati manusia dalam masyarakat mengarah pada kebaikan,
yang akan membawa manfaat bagi stabilitas masyarakat
manusia. Namun Dafa bukanlah diajarkan demi kepentingan
masyarakat manusia, tapi adalah demi kalian Xiulian agar
dapat mencapai kesempurnaan.
Li Hongzhi
3 September 1996
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Penanggung Jawab Juga adalah
Orang yang Xiulian
Kepala pusat bimbingan kita di berbagai tempat
semuanya dapat bekerja keras demi Dafa tanpa berkeluh
kesah, tapi banyak kepala pusat bimbingan dalam menjalin
hubungan antara kepala pusat bimbingan dengan kepala
pusat bimbingan tidak dilakukan dengan baik, menyebabkan
pekerjaannya tidak terkoordinasi, sehingga mengakibatkan
kerugian besar terhadap citra Dafa dalam pandangan
orang-orang. Ada orang mengatakan kepada saya apakah
hal tersebut disebabkan oleh kemampuan kerja yang
tidak memenuhi syarat, saya katakan ini adalah ungkapan
manusia biasa. Penyebab yang krusial adalah kalian sebagai
kepala pusat bimbingan, wakil kepala pusat bimbingan juga
adalah orang yang Xiulian, juga terdapat keterikatan hati
yang tidak dapat dilepas, perlu suatu lingkungan untuk
menyingkirkan keterikatan hati kalian itu. Namun, ketika
timbul konflik antara kepala pusat bimbingan dengan kepala
pusat bimbingan, sering kali kalian menggunakan “tidak
mendukung pekerjaan” dan sebagainya, menggunakan
pekerjaan Dafa sebagai alasan, mengesampingkan konflik,
dan bukan menggunakan kesempatan baik ini mencari
ke dalam dan meningkatkan diri. Keterikatan hati anda
belum disingkirkan, dan belum meningkatkan diri, lain kali
konflik masih akan datang lagi, ini akan benar-benar dapat
mengganggu pekerjaan Dafa. Apakah kalian tahu? Konflik
di antara kalian sesama kepala pusat bimbingan adalah
saya yang mengaturnya agar anda meningkat, anda malah
menggunakan pekerjaan Dafa untuk menutupi hati anda
yang seharusnya meningkat, namun masih belum mendapat
peningkatan. Ketika konflik telah membesar dan tidak
mampu melewati cobaan tersebut, anda kemudian mengeluh
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kepada saya di dalam pikiran, apakah anda tahu bagaimana
pemikiran saya saat itu? Bukan berarti anda sebagai kepala
pusat bimbingan yang bekerja demi Dafa, lalu anda dapat
mencapai kesempurnaan tanpa meningkatkan Xinxing. Para
praktisi di dalam konflik apa pun dapat menyadari bahwa
itu adalah dalam rangka meningkatkan Xinxing, mengapa
kepala pusat bimbingan tidak dapat? Ketika konflik datang,
agar anda dapat meningkat ke atas, jika tidak sampai
menyentuh lubuk hati anda juga tidak cukup, pekerjaan
Dafa juga adalah suatu kesempatan baik bagi anda untuk
meningkatkan Xinxing.
Mengapa saya secara khusus menulis artikel ini untuk
kalian? Sebab setiap tingkah laku, tutur kata dan perbuatan
kalian secara langsung memengaruhi para praktisi. Jika diri
sendiri berkultivasi dengan baik, maka dapat membuat Fa
di daerah itu tersebar dengan baik, para praktisi akan dapat
berkultivasi dengan lebih baik, bila tidak akan merusak
Fa. Sebab kalian adalah elite Dafa di tingkat manusia
biasa ini, saya tidak dapat hanya ingin kalian bekerja tanpa
menginginkan kalian mencapai kesempurnaan.
Li Hongzhi
3 September 1996
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Apa yang Disebut Xiulian?
Berbicara tentang Xiulian, banyak orang beranggapan
bahwa dengan berlatih beberapa gerakan, duduk bermeditasi,
belajar sedikit mantra, itu sudah merupakan Xiulian, dapat
menjadi Dewa, menjadi Buddha, dan telah memperoleh
Tao. Sebenarnya itu bukanlah Xiulian, melainkan hanya
berlatih keterampilan duniawi saja.
Dengan demikian dalam agama sangat mementingkan
kultivasi, disebut menjalani kultivasi, dengan demikian telah
melangkah lagi ke sisi ekstrem yang lain, para biksu atau
biksuni tekun membaca kitab suci, menganggap seberapa
banyak penguasaannya terhadap isi kitab suci sebagai
metode mencapai kesempurnaan. Sebenarnya sewaktu
Buddha Sakyamuni, Yesus, termasuk Lao Zi masih hidup,
sama sekali tidak ada kitab suci, hanya ada kultivasi yang
sungguh-sungguh, sedangkan kata-kata yang diucapkan oleh
guru terhormat adalah diucapkan untuk memberi bimbingan
Xiulian. Generasi penerusnya mengingat kembali apa yang
mereka katakan dan menulisnya menjadi buku, disebut kitab
suci, lambat laun mulai meneliti filosofi Buddha dan teori
Dharma. Tidak seperti ketika guru terhormat masih hidup,
sungguh-sungguh berkultivasi, dan memandang Fa yang
diajarkan mereka sebagai pembimbing untuk sungguhsungguh berkultivasi, melainkan menganggap belajar kitab
suci dan ilmu agama sebagai Xiulian.
Ini adalah pelajaran dalam sejarah. Pengikut yang
Xiulian Falun Dafa harus ingat, mutlak tidak boleh
menganggap Fa hanya sebagai ilmu pengetahuan manusia
biasa atau ilmu pengetahuan biksu untuk diteliti, namun tidak
sungguh-sungguh berkultivasi. Mengapa saya mengingin82

kan kalian belajar, membaca, dan mengingat “Zhuan Falun”?
Tujuannya adalah membimbing kalian untuk Xiulian!
Sedangkan mereka yang cuma berlatih gerakan tapi tidak
belajar Fa, sama sekali bukanlah pengikut Dafa. Hanya
yang belajar Fa dan berkultivasi hati, ditambah dengan
metode pencapaian kesempurnaan berupa latihan Gong,
secara nyata mengubah diri sendiri dari hakikinya. Xinxing
sedang meningkat, tingkatan juga sedang membubung, ini
barulah Xiulian yang sesungguhnya.
Li Hongzhi
6 September 1996
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Dafa Ibarat Intan
yang Tetap Murni Selamanya
Agama dan politik tidak bisa disatukan, karena
pemimpinnya pasti akan menempatkan hatinya pada
urusan duniawi. Mulut mengatakan demi membimbing
hati manusia menuju kebaikan, balik asal ke tanah suci,
namun hatinya pastilah jahat dengan berpura-pura baik, apa
yang diinginkan pasti adalah ketenaran dan keuntungan,
kekuasaan adalah dambaan manusia di dunia, ketenaran
adalah rintangan besar yang menyebabkan seseorang
tidak dapat mencapai kesempurnaan, lambat laun orang
tersebut pasti akan menjadi benggolan dari agama sesat.
Sebagaimana tujuan agama adalah mengajar manusia
ke arah yang baik, hingga akhirnya balik asal ke dunia
surga, prinsip hukum yang diajarkan pasti lebih tinggi dari
prinsip masyarakat manusia. Jika digunakan untuk politik
di dunia manusia, ini adalah perusakan yang paling serius
terhadap hukum langit, Dewa dan Buddha bagaimana
mungkin terbawa oleh keterikatan hati manusia untuk
ikut ke dalam pertikaian politik dan kekuasaan yang kotor
dalam masyarakat manusia biasa? Ini adalah perbuatan
manusia yang terbawa oleh sifat keiblisannya. Agama
seperti ini pasti akan digunakan oleh pemerintah untuk
dilibatkan dalam kekerasan dan mengobarkan perang
agama, sehingga menjadi agama sesat, membahayakan
umat manusia.
“Satu agama yang diperuntukkan bagi semua rakyat”
juga tidak benar. Pertama, akan mudah mengubah ajaran
dari agama tersebut dan terbentuk menjadi teori masyarakat
manusia biasa. Kedua, mudah menjadi alat politik, merusak
citra Fa Buddha. Ketiga, pemimpin agama dapat menjadi
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politisi, menyebabkan agama menuju akhir Dharma,
sehingga berubah menjadi agama sesat.
Falun Dafa bukan agama, tetapi manusia pada
masa mendatang akan menganggapnya sebagai agama.
Bahwasanya diajarkan kepada manusia di dunia tujuannya
adalah untuk Xiulian, bukan untuk mendirikan agama. Bisa
saja jumlah orang yang belajar Dafa sangat banyak, tetapi
tidak boleh menjadikan seluruh warga negara juga adalah
umat agama, setiap orang juga mengikuti aktivitas Xiulian
yang seragam. Xiulian Dafa selamanya adalah bebas, tidak
boleh menarik siapa pun secara paksa untuk ikut Xiulian.
Pada masa sejarah yang akan datang, periode kapan
pun secara mutlak tidak boleh dipergunakan oleh politik
mana pun, Dafa dapat membuat hati manusia menuju
kebaikan, dengan demikian membuat masyarakat menjadi
stabil, tapi Dafa mutlak bukan diajarkan demi melindungi
hal-hal demikian dalam masyarakat manusia. Para pengikut
harus ingat, biarpun nanti ada betapa besar tekanan politik
maupun kekuasaan, juga tidak boleh dipergunakan oleh
kekuasaan politik.
Selamanya tidak melibatkan diri dalam politik, tidak
mencampuri urusan negara, sejati berkultivasi menuju
kebaikan, pertahankan agar kemurnian Dafa tetap tidak
berubah, bagaikan intan yang tak terhancurkan, abadilah
sepanjang masa.
Li Hongzhi
7 September 1996
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Pemahaman Lebih Lanjut
Mengenai sifat kebuddhaan dan sifat keiblisan, saya
sudah membicarakannya sejelas-jelasnya. Sebenarnya,
tahap ujian yang kalian lalui, justru untuk menyingkirkan
sifat keiblisan kalian! Tetapi kalian sekali dan sekali lagi
menyia-nyiakannya dengan menggunakan berbagai alasan
atau menggunakan Dafa untuk menutupi diri, Xinxing tidak
mendapat peningkatan, kesempatan sekali dan sekali lagi
terlewatkan.
Apakah kalian tahu? Asalkan anda adalah seorang
yang Xiulian, biar dalam lingkungan mana pun, situasi
apa pun, masalah pelik dan tidak menyenangkan apa pun
yang anda temui, bahkan demi pekerjaan Dafa, tak peduli
masalah yang kalian anggap lebih baik lagi, lebih sakral
lagi, semuanya dapat saya gunakan untuk menyingkirkan
keterikatan hati kalian, menyingkap sifat keiblisan kalian
dan menyingkirkannya. Sebab peningkatan kalian barulah
yang terpenting.
Bila benar-benar dapat meningkatkan diri seperti ini,
hal-hal yang kalian lakukan dalam kondisi hati yang murni
barulah merupakan perbuatan yang terbaik, yang paling
sakral.
Li Hongzhi
9 September 1996
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Teguran
Telah empat tahun saya mengajar Dafa, ada sebagian
praktisi sangat lamban dalam meningkatkan Xinxing
dan taraf kondisinya, masih terhenti pada aspek perasaan
dalam memahami saya dan Dafa, selalu dengan suatu
ungkapan terima kasih dan balas budi kepada saya atas
perubahan tubuh dan manifestasi kemampuan Gong,
ini adalah pemahaman manusia biasa. Jika kalian tidak
ingin mengubah kondisi manusiawi, secara rasional juga
membubung mencapai pemahaman yang sejati terhadap
Dafa, kalian bakal kehilangan kesempatan. Bila kalian tidak
mengubah prinsip manusia yang telah terbentuk mendarahdaging pada manusia biasa selama ribuan tahun, maka
kalian tidak dapat terlepas dari lapis tempurung permukaan
manusia ini, sehingga tidak dapat mencapai kesempurnaan.
Tidak boleh selalu saya yang melenyapkan karma kalian,
sedangkan kalian tidak sungguh-sungguh meningkatkan
diri di dalam Fa, melompat ke luar dari pemahaman dan
konsepsi manusia. Cara berpikir, pemahaman dan ungkapan
terima kasih kalian dalam menyikapi saya dan Dafa, semua
merupakan ekspresi pemikiran manusia biasa. Namun
saya justru mengajarkan kalian agar melompat ke luar dari
manusia biasa! Secara rasional benar-benar memahami
Dafa.
Di dalam Xiulian, kalian bukan karena sungguhsungguh dan secara nyata meningkatkan diri, agar
terjadi perubahan besar secara hakiki dari internal,
melainkan mengandalkan kekuatan saya, memanfaatkan
faktor eksternal yang kuat, ini selamanya tidak akan
dapat mengubah sifat hakiki manusia pada diri anda
87

untuk bertransformasi menjadi sifat kebuddhaan. Jika
kalian masing-masing dapat memahami Fa dari hati
sanubari, itu barulah merupakan manifestasi dari Fa yang
keampuhannya tak terbatas, yaitu perwujudan kembali
Fa Buddha yang kuat perkasa dalam dunia manusia!
Li Hongzhi
10 September 1996
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Dafa Tidak Boleh Dibajak
Hai para pengikut! Saya berkali-kali mengatakan
bahwa Dafa diajarkan kepada manusia sudah merupakan
belas kasih yang terbesar terhadap manusia. Ini adalah
peristiwa yang belum pernah terjadi dalam berjutajuta tahun! Tapi ada orang yang justru tidak tahu
menyayanginya, masih ada orang yang ingin mengubah
Fa atau gerakan untuk kemudian dijadikan miliknya, atau
dijadikan sesuatu milik bangsa atau milik negaranya.
Coba pikirkanlah! Kalian merasa tidak menyalahi adalah
demi keterikatan terhadap kepentingan diri sendiri, atau
demi sesuatu dari bangsa kalian dan lain-lain, ini adalah
pemahaman manusia biasa. Jika itu adalah menyangkut halhal dalam masyarakat manusia biasa boleh saja, namun ini
bukanlah perihal manusia biasa! Bukan demi bagaimana
jadinya bangsa kalian maka Fa ini diajarkan. Ini adalah
Dafa alam semesta, hakiki dari Fa Buddha! Diajarkan
kepada manusia adalah agar manusia dapat terselamatkan,
namun anda mengubah Fa yang begitu besar…? Mengusik
sedikit saja sudah merupakan dosa yang luar biasa besar.
Kalian jangan sekali-kali karena terikat dengan bagaimana
jadinya masyarakat manusia biasa, lantas timbul niat yang
menyimpang! Sangatlah berbahaya!
Apakah kalian tahu? Beberapa tahun ini ada praktisi
yang tiba-tiba meninggal, di antaranya ada beberapa
diakibatkan karena telah melakukan hal seperti ini. Kalian
jangan berpikir Shifu akan berbuat sesuatu terhadap kalian.
Harus diketahui bahwa ada Dewa pelindung Fa yang
tak terhitung jumlahnya di berbagai tingkat, kewajiban
mereka adalah melindungi Fa! Lagi pula iblis juga tidak
akan melepaskan anda! Sebab karma anda yang terutang di
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kehidupan lampau telah terelakkan karena anda berkultivasi
Fa ortodoks, seketika anda telah jatuh menjadi manusia
biasa, tidak ada orang yang melindungi anda, iblis juga akan
mencabut nyawa anda! Kendati memohon perlindungan
kepada para Buddha, Tao, Dewa lainnya juga tak berguna,
mereka tidak akan melindungi orang yang mengacaukan
Fa, lagi pula karma juga akan balik lagi ke tubuh anda.
Manusia sulit untuk menjalani kultivasi, namun
jatuh ke bawah sangatlah mudah, satu tahap cobaan gagal
dilewati, atau keterikatan manusia biasa yang terlalu kuat
tak dapat dilepaskan, mungkin akan menuju ke sisi yang
berlawanan, pelajaran dari sejarah sudah terlalu banyak,
ketika jatuh baru tahu menyesal, namun sudah terlambat.
Li Hongzhi
Bangkok, 22 September 1996
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Apa yang Disebut Kai Wu
Kai Wu11 juga disebut Hui Wu,12 dalam Dafa kita
disebut terbukanya Gong, yaitu seseorang telah Xiulian
mencapai kesempurnaan, telah menyelesaikan seluruh
proses Xiulian, dan akan pergi ke dunia surga.
Dengan demikian bagaimana keadaan Sang Sadar
yang telah Kai Wu? Yang berhasil kultivasi menjadi Buddha
niscaya adalah Buddha, yang berhasil kultivasi menjadi
Bodhisattva niscaya adalah Bodhisattva, yang berhasil
kultivasi menjadi Arhat niscaya adalah Arhat. Sedangkan
yang berkultivasi Tao niscaya sudah menjadi Tao. Yang
berhasil kultivasi menjadi Dewa niscaya sudah sebagai
Dewa. Karena ada beberapa Sang Sadar setelah mencapai
kesempurnaan, masih perlu melakukan beberapa hal di
masyarakat manusia biasa, atau memenuhi beberapa janji
keinginannya, maka masih perlu hidup di tengah manusia
biasa untuk suatu jangka waktu tertentu. Tetapi kehidupan
di tengah manusia biasa semacam ini bagi mereka dapat
dikatakan sangatlah sulit. Karena taraf kondisi pikiran
mereka berbeda terlampau jauh dengan manusia biasa, segala
sesuatu yang dipikirkan manusia biasa dalam benaknya
adalah keterikatan yang berat dan niat buruk yang egois,
kotor, ingin mencelakakan orang dan lain-lain, mereka
dapat mengetahui semuanya dengan jelas, lagi pula dapat
bersamaan mengetahui aktivitas pikiran yang halus dari
jutaan manusia. Ditambah pula dalam masyarakat manusia
biasa di mana-mana penuh dengan karma dan virus, masih
ada banyak sekali unsur-unsur buruk yang tidak diketahui
manusia bertebaran di tengah udara, semuanya itu mereka
11 Kai Wu (開悟) -- Terbuka kesadaran.
12 Hui Wu (慧悟) – Sadar akan kebijakan.
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dapat melihatnya dengan jelas. Umat manusia di masa
akhir bencana sekarang ini karmanya sangat besar, manusia
dalam bernapas juga sedang menghirup karma, virus dan
udara beracun dalam jumlah yang besar. Bagi mereka boleh
dikatakan, sungguh sulit untuk dapat tetap tinggal di dunia
manusia ini.
Lalu bagaimana pula rupa mereka? Ini juga adalah
perkiraan dari praktisi yang berketerikatan terhadap
hal-hal tersebut. Kalian jangan menganggap yang ini
sepertinya telah Kai Wu, yang itu sepertinya telah mencapai
kesempurnaan; gunakanlah upaya hati berkultivasi secara
sungguh-sungguh dengan gigih maju, agar dapat lebih cepat
mencapai kesempurnaan juga, mengapa harus mengamati
orang lain? Padahal sering kali mereka yang telah Kai
Wu adalah pengikut yang tidak menonjolkan diri namun
diam-diam berkultivasi secara sungguh-sungguh, usianya
berbeda-beda, kelihatannya tidak ada perbedaan dengan
manusia pada umumnya, sangat mungkin penampilannya
tidak menarik perhatian orang. Walaupun mereka memiliki
segala kuasa supernormal dan kemampuan bertransformasi,
namun menyadari bahwa sesungguhnya manusia seperti
makhluk kecil tingkat rendah, tidak pantas memperlihatkan
kemampuan tersebut bagi mereka. Lagi pula setelah
manusia menyaksikannya akan timbul berbagai niat pikiran
dari pemahaman rendah manusia, menanggapinya dengan
menggunakan keterikatan pada rasa senang manusia,
namun membuat para Sang Sadar tidak tahan akan hal
tersebut, manusia biasa sulit untuk memahami keberadaan
makna terkandung yang sungguh-sungguh agung dari kuasa
supernormal Fa Buddha.
Dewasa ini ada sebagian praktisi yang suka
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memedulikan banyak hal dan tidak meletakkan hati pada
kegigihan belajar, mencari ke mana-mana siapa yang telah
Kai Wu dan lain-lain. Coba kalian pikirkan, Sang Sadar yang
telah Kai Wu sudah sebagai Buddha, memiliki sepenuhnya
segala sesuatu dari Buddha, bolehkah sembarangan
diketahui orang? Manusia bagaimana dapat mengetahui
Buddha? Ketika kalian sedang mencari mereka ke manamana, dengan membawa keterikatan hati, sifat ingin menang
sendiri, sifat memamerkan diri, sifat suka memedulikan
banyak hal, sifat keingintahuan, bercampur sifat mengejar
sesuatu, bersamaan juga mengganggu ketenangan Xiulian
praktisi lain. Untuk hal-hal demikian, apakah kalian tahu
bagaimana perasaan mereka? Bagi mereka boleh dikatakan,
setiap tingkah laku dan niat pikiran orang-orang yang
mengandung suatu tujuan akan membuat mereka merasa
tidak nyaman.
Karena Dewasa ini ada sebagian praktisi berasal
dari tingkat tinggi datang untuk memperoleh Fa, maka
mereka akan dengan cepat Kai Wu, apa yang saya katakan
memberi waktu Xiulian selama dua tahun kepada praktisi,
yang dimaksud adalah pengikut bagian ini. Namun segenap
pengikut Dafa kita di dalam kultivasi yang sungguhsungguh, tingkatannya betul-betul membubung dengan
sangat cepat, juga sangat banyak yang tak lama lagi akan
Kai Wu, sungguh sesuatu yang tidak dapat dibayangkan
oleh orang Xiulian masa lalu. Saya harap kalian tenangkan
hati, terus maju dengan gigih, pertahankan dengan
konsisten. Satu mencapai kesempurnaan, saya jemput dan
mengantarkan satu.
Li Hongzhi
26 September 1996
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Menciptakan Lagi Umat Manusia
Realitas yang dianggap manusia, adalah pemahaman
bodoh manusia terhadap perkembangan sejarah dan wujud
palsu yang diakibatkan oleh ilmu pengetahuan empiris.
Bukanlah merupakan manifestasi yang sesungguhnya dari
realitas agung dalam alam semesta. Sedangkan realitas
yang sesungguhnya pasti akan membawa ilmu pengetahuan
yang baru dan pemahaman yang baru. Prinsip hukum alam
semesta akan muncul kembali dalam dunia manusia.
Keegoisan, keserakahan, kepandiran dan ketidaktahuan manusia bercampur menjadi satu dengan watak
hakiki manusia yang baik, dalam ketidak-tahuan sedang
menciptakan segala sesuatu yang akan ditanggungnya
sendiri, yang sedang menggerogoti masyarakat. Bermacam
masalah sosial bermunculan di dunia, bahaya dan krisis
berpotensi terjadi di mana-mana, umat manusia tidak tahu
mencari penyebabnya dari watak hakiki sendiri, tidak dapat
melihat setelah moralitas mengalami kebobrokan, hati
manusia yang menakutkan barulah merupakan akar beracun
dari permasalahan sosial, selalu secara bodoh mencari jalan
keluar dari perwujudan masyarakat. Dengan demikian,
manusia bagaimanapun juga tak terpikirkan, bahwa segala
yang disebut jalan keluar yang dibuat bagi dirinya justru
merupakan langkah manusia sedang menyekat diri sendiri,
dari itu makin tidak ada jalan keluar, selanjutnya masalah
baru yang terbawa akan makin parah. Dengan demikian,
bersusah payah ditemukan lagi sedikit ruang kosong, lalu
diambil suatu tindakan baru, dan kembali menutupi lagi
sedikit ruang yang tersisa ini, dengan mengulangi secara
demikian terus-menerus, sudah mencapai titik kejenuhan,
tidak ada lagi jalan keluar, tidak dapat melihat lagi keadaan
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sebenarnya yang berada di luar sekatannya. Manusia mulai
menanggung segala sesuatu yang diciptakannya sendiri.
Ini sebenarnya adalah cara terakhir alam semesta untuk
menyisihkan kehidupan.
Belas kasih Buddha Utama adalah mahabesar, sudah
meninggalkan Fa Buddha kepada manusia, alam semesta
akan memberi kesempatan sekali lagi kepada manusia, agar
Fa Buddha yang maha-agung memperlihatkan kembali
realitas alam semesta yang sesungguhnya di dunia manusia,
menghapus tuntas segala kotoran dan pandangan bodoh,
dengan bahasa manusia menciptakan lagi kecemerlangan.
Sayangilah! Fa Buddha persis berada di depan anda.
Li Hongzhi
28 September 1996
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Metamorfosa
Perilaku para pekerja Tuhan yang tidak pantas sama
sekali telah melanggar sumpah janji yang suci, menyebabkan
amanat Tuhan jadi tak berharga sedikit pun, membuat umat
manusia dan Dewa juga merasa terkejut! Manusia yang
baik hati senantiasa menggantungkan diri pada mereka
yang dianggap sebagai satu-satunya yang sekiranya
dapat menyelamatkan dirinya; kekecewaan menyebabkan
manusia kian lama kian tidak memercayai agama, akhirnya
hilanglah sama sekali keyakinannya terhadap Tuhan, dengan
demikian tanpa menghiraukan apa pun melakukan segala
kejahatan. Berkembang hingga saat ini, manusia secara
total telah berubah menjadi insan metamorfosa dengan sifat
keiblisan yang berkecamuk, menyebabkan para Dewa sama
sekali hilang kepercayaan terhadap manusia, ini adalah salah
satu sebab utama mengapa Tuhan tidak lagi memedulikan
manusia.
Li Hongzhi
10 Oktober 1996
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Sifat Kebuddhaan Tanpa Kebocoran
Saya sudah banyak kali membicarakan dalam Fa
tentang kitab agama Buddha dan munculnya akhir Dharma,
yang utama adalah karena ada orang yang menggunakan
kata-katanya sendiri, pemahamannya sendiri dicampurkan
ke dalam Fa Buddha, ini adalah satu pelajaran yang paling
besar dalam sejarah, namun ada pengikut yang justru hati
manusianya tidak disingkirkan, diperalat oleh sifat keiblisan
dengan keterikatan ingin menonjolkan diri dalam hal
kepandaian berbicara dan kecerdasan berbahasa, sehingga
secara tidak sadar sedang merusak Fa Buddha.
Dalam waktu dekat ini, selalu ada saja orang yang
mengatakan bahwa setelah para praktisi meningkatkan
pemahamannya di dalam Xiulian, ketika mengemukakan
kekurangan pribadi mereka di masa lalu dalam berbagi
pengalaman kultivasi, hal demikian disebut sebagai
“membuang air kotor,” sehingga sama sekali telah
mengubah kandungan makna dari Xiulian. Xiulian adalah
sakral, ini bukanlah semacam masalah introspeksi diri dan
penyesalan dari manusia biasa. Hai para pengikut! Kalian
tidak boleh sembarangan mengambil suatu istilah untuk
dipergunakan dan dikatakan oleh semua orang, bukankah
ini sedang menambahkan hal-hal manusia ke dalam
Dafa? Tahun lalu sehubungan dengan empat kalimat
yang diucapkan oleh pusat bimbingan di Beijing, saya
secara khusus telah menulis sebuah artikel “Mengoreksi”,
seharusnya sudah diperhatikan, tentu saja masih ada
beberapa istilah lain yang kacau-balau juga sedang
disebarkan. Coba kalian pikirkan, hari ini ditambah satu
istilah, lusa ditambah satu istilah, lama kelamaan, pengikut
pada generasi berikutnya sudah tidak dapat membedakan
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secara jelas siapa yang mengatakannya, lambat laun akan
mengubah Dafa.
Anda semua harus mengerti, bentuk Xiulian yang saya
tinggalkan untuk kalian tidak boleh diubah, yang saya tidak
lakukan kalian juga jangan melakukan, yang saya tidak
gunakan kalian juga jangan menggunakannya, di dalam
Xiulian bagaimana saya mengatakan anda juga mengatakan
demikian. Perhatikanlah! Secara tidak terasa mengubah Fa
Buddha sama saja adalah merusak Fa Buddha!
Saya masih ingin memberi tahu kalian, sebenarnya
watak hakiki kalian yang dahulu dibangun atas dasar
egois dan kepentingan diri sendiri, mulai sekarang kalian
berbuat sesuatu harus lebih dulu memikirkan orang lain,
mengultivasi diri hingga mencapai kesadaran lurus yang
tanpa ego dan tanpa mementingkan diri sendiri, dahulukan
orang lain kemudian baru diri sendiri, oleh sebab itu sejak
sekarang apa yang kalian lakukan dan katakan juga harus
demi orang lain, bahkan memikirkan generasi berikutnya!
Berpikir demi keabadian Dafa yang tidak berubah untuk
selama-lamanya!
Li Hongzhi
13 Februari 1997
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Sadar Jernih
Perihal metode kerja yang digunakan sekarang oleh
kepala pusat bimbingan di berbagai tempat, kiranya perlu
dibicarakan. Melaksanakan permintaan dari Himpunan
Pusat adalah benar, akan tetapi harus memperhatikan
metodenya, saya sering mengatakan apabila seseorang
adalah sepenuhnya demi kebaikan orang lain, sedikit pun
tidak ada pemikiran dan tujuan untuk diri sendiri, perkataan
yang diucapkannya akan membuat orang lain meneteskan air
mata. Saya tidak hanya mengajarkan kalian Dafa, perilaku
saya juga telah ditinggalkan untuk kalian. Nada pembicaraan
dan kebaikan hati dalam melakukan pekerjaan, ditambah
dengan prinsip rasional dapat mengubah hati orang, namun
dengan cara perintah selamanya tidak akan berhasil! Jika
hati orang lain tidak patuh namun hanya permukaan saja
yang patuh, maka masih akan melakukan sesuatu menurut
kehendak dirinya di saat tidak ada yang melihat.
Pekerjaan Dafa apa pun harus bertujuan demi orang
lain mendapatkan Fa dan peningkatan para pengikut, selain
dari dua tujuan ini semuanya tidaklah berarti. Oleh sebab itu,
aktivitas apa pun harus dilakukan menurut kondisi setempat
dan keadaan para praktisi, jangan dibuat menjadi absolut,
belajar Dafa adalah sukarela, apalagi melakukan kegiatan!
Sebenarnya sebagai kepala pusat bimbingan, pertama
adalah orang yang memelopori belajar Fa, jika diri sendiri
tidak belajar Fa dengan baik, maka tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik. Konferensi berbagi pengalaman
yang diadakan oleh pusat bimbingan di berbagai tempat,
secara mutlak tidak boleh dijadikan pertemuan otokritik,
“konferensi Fa” yang begitu khidmat untuk mengutarakan
pengalaman Xiulian Dafa, mutlak tidak dapat dijadikan
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pertemuan yang menyingkap sisi kegelapan masyarakat,
lebih-lebih tidak boleh memaksa para praktisi mengungkap
kekurangan dan kesalahan ketika mereka masih sebagai
manusia biasa, sehingga mengakibatkan dampak negatif
yang serius dan merusak citra Dafa. Kalian harus jelas apa
yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan, ini
adalah Xiulian yang serius! Konferensi berbagi pengalaman
adalah demi peningkatan para praktisi dan penyebaran Dafa,
bukan untuk memublikasikan bagaimana buruknya para
praktisi kita dahulu, yang dibicarakan hendaknya ditujukan
pada Xiulian Dafa, bukanlah seperti apa yang disebut
membuang air kotor! Pekerjaan yang kalian lakukan untuk
Dafa tidak mungkin tiada hubungannya dengan Xiulian
pribadi kalian, faktor-faktor untuk peningkatan Xinxing
kalian terwujud di mana-mana dalam pekerjaan, kalian
tidak boleh hanya melakukan pekerjaan, namun juga harus
mencapai kesempurnaan. Saya tahu beberapa di antara
kalian jarang membaca buku dan belajar Fa, beberapa
artikel yang saya tulis untuk kalian, yang kalian sebut “Jing
Wen” juga tidak pernah digunakan untuk mengintrospeksi
diri. Apa yang disebut Jing Wen itu? Adalah tulisan
yang sering dibaca. Apakah kalian membacanya? Lebih
banyaklah belajar Fa, anda tidak akan melakukan kesalahan
dalam pekerjaan. Saya menunjukkan kekurangan kalian
agar Dafa dapat berkembang lebih sehat, sehingga masalah
yang timbul lebih sedikit. Sebenarnya Dafa juga sedang
memperkaya pengalaman kalian, menciptakan para elite
Dafa.
Li Hongzhi
Hongkong, 13 Juni 1997
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Ingat Selamanya
Kepada Himpunan Dafa:
Saya berpendapat agar semua pengikut segera
memusnahkan di tempat terhadap materi yang saling
diedarkan secara pribadi, yang bukan saya publikasikan,
seperti apa yang disebarkan oleh Chengde tentang ucapan
saya, apa yang disebut kemampuan supernormal yang
diutarakan oleh praktisi Beijing, pembicaraan kepala pusat
bimbingan Dalian, cerita mengenai gua gunung yang
dikemukakan oleh kepala pusat bimbingan Guizhou dan
pembicaraan-pembicaraan lainnya, juga ucapan-ucapan
dari pengurus di berbagai tempat serta apa yang dikatakan
oleh para praktisi setelah mereka bertemu dengan saya,
ada pula pembicaraan penanggung jawab Himpunan Pusat
Dafa dan sebagainya, masih ada naskah, rekaman audio dan
video tape yang ditata kembali secara pribadi dari ceramah
saya dan lain-lainnya, semua harus dimusnahkan di tempat,
tidak boleh dipertahankan dengan alasan apa pun. Apa yang
dimaksud melindungi Dafa? Ini adalah suatu perlindungan
Dafa yang paling tuntas, adalah untuk menilai apakah
para pengikut sanggup berbuat menurut perkataan saya
serta apakah benar-benar sebagai pengikut saya! Sekali
lagi saya beritahukan anda semua, Fa yang diajarkan oleh
Buddha Sakyamuni adalah dirusak dengan cara demikian,
ini adalah pelajaran sejarah. Mulai saat ini, siapa pun tidak
diperkenankan untuk merekam suara dan mengambil
gambar video terhadap pembicaraan para pengurus atau
pengikut Dafa dari daerah mana pun, lebih-lebih tidak
boleh menata kembali ke dalam teks atau disebarkan untuk
dibaca. Di sini bukan merupakan masalah seseorang, juga
bukan mengkritik seseorang, tetapi demi meluruskan Dafa.
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Kecuali konferensi bertukar pengalaman belajar Fa dari
praktisi Dafa dan aktivitas yang diselenggarakan oleh pusat
bimbingan utama di berbagai daerah yang disetujui oleh
Himpunan Pusat. Ingat! Segala sesuatu yang diedarkan
dalam Dafa namun bukan materi Dafa merupakan perusakan
terhadap Dafa!
Li Hongzhi
18 Juni 1997
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Sebuah Pukulan yang Keras
Agar memudahkan lebih banyak orang dapat Xiulian,
dewasa ini yang digunakan dalam Dafa utamanya adalah
cara berkultivasi di tengah masyarakat manusia biasa,
menempa diri dalam pekerjaan atau di lingkungan manusia
biasa lainnya, hanya para biksu atau biksuni, mereka baru
diwajibkan mengembara. Namun pada saat ini ada sebagian
orang dengan berkedok sebagai pengikut Dafa, berkeliaran
di seluruh negeri, tanpa alasan menginap di rumah praktisi,
makan, minum, mengambil, meminta, berlagak dan menipu,
dengan memanfaatkan sisi kebajikan para praktisi, mereka
memanfaatkan peluang dalam Dafa. Tapi mengapa para
praktisi kita justru tidak dapat membedakannya dengan
jelas? Xiulian adalah mengultivasi diri sendiri. Coba
pikirkan, mengapa orang-orang ini tidak sungguh-sungguh
berkultivasi dengan tenang di rumahnya sendiri? Lingkungan
yang tidak baik makin dapat berkultivasi. Mengapa orangorang ini tidak mendengar perkataan saya dan berkeliaran
di seluruh negeri? Mengapa makan, mengambil dan
meminta barang dari para praktisi, tapi malah menyuruh
para praktisi untuk merelakan hatinya? Apakah ini yang
saya ajarkan kepada dia? Bahkan ada yang lebih parah
lagi, sekali tinggal di rumah praktisi bisa sampai beberapa
bulan, bukankah ini dengan terang-terangan mengganggu
dan merusak Xulian para praktisi? Menurut saya mereka
harus membayar kerugian senilai apa yang mereka makan
dan ambil dengan cara menipu. Jika tidak, Dafa tidak akan
menoleransinya. Di kemudian hari bila masih terjadi kasus
serupa, boleh menganggapnya sebagai penipuan di tengah
manusia biasa untuk dilaporkan kepada polisi, karena orang
semacam ini mutlak bukanlah praktisi kita.
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Masih ada beberapa daerah yang secara pribadi
mengorganisasi apa yang disebut kelompok penceramah,
pergi ke berbagai tempat berlagak dan menipu di
tengah praktisi, ada juga yang mengundang individu
berceramah, sehingga merusak dan mengganggu para
praktisi berkultivasi, orang-orang ini kelihatannya seolaholah sedang menyebarkan Fa, sebenarnya adalah sedang
mempromosikan mereka sendiri. Semua praktisi dalam
menjalani kultivasi ada Fashen saya yang mengaturnya
secara sistematis, hanya saja ada sebagian praktisi tidak
menyadarinya atau belum juga merasakan, jika demikian
bukankah mereka sedang mengganggu! Terutama para
praktisi yang baru saja belajar Fa belum lama susah
sekali membedakannya dengan jelas. Ada pula beberapa
orang yang menyampaikan apa yang disebut laporan pada
konferensi ribuan peserta, yang dibicarakan semua adalah
tentang dirinya sendiri, bahkan memberi arti definitif pada
salah satu kalimat Dafa atau menginterpretasikan Dafa,
tubuh mereka memancarkan karma berwarna hitam serta
substansi keterikatan hati kepada para praktisi. Dalam
buku “Zhuan Falun” saya sudah katakan secara tegas tidak
diizinkan berbuat demikian, kenapa kalian tidak berpikir
sejenak, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab atas
penjamuan dan pengundangan orang-orang yang melakukan
hal tersebut, kalian sangat mungkin telah menciptakan luka
tertentu yang tak terlihat terhadap pengikut Dafa, tidak
pantas lagi menjadi penanggung jawab pengikut Dafa. Tidak
mendengarkan perkataan saya, tidak dapat berbuat sesuai
dengan ketentuan Dafa, apa mungkin sebagai pengikut
saya? Bukankah ini berarti sedang melakukan sesuatu yang
berlawanan dengan Dafa? Jika ini bukan merusak lalu apa?
Hai para pengikut! Kalian jangan selalu baru memahami
setelah saya menunjukkan persoalannya. Sebenarnya
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semua ada dalam Fa, mengapa justru tidak lebih banyak
membaca buku? Saya usulkan semua orang menenangkan
hati dan membaca 10 kali artikel saya “Petunjuk Penting
untuk Gigih Maju” yang anda sebut Jing Wen, tidak ada
gunanya belajar Fa kalau hati tidak tenang, tenangkanlah
hati untuk belajar.
Ada penanggung jawab kita di daerah tertentu, tidak
membaca buku dan tidak belajar Fa, bahkan mengatakan
begitu membaca Fa kepalanya lantas sakit, bukankah ini
dengan jelas menunjukkan ada iblis yang mengganggu
namun tidak mau membebaskan diri dari cengkeramannya?
Praktisi baru saja bahkan dapat memahami masalah ini,
apakah orang yang demikian masih dapat berperan sebagai
penanggung jawab Dafa? Menurut saya orang semacam ini
lebih baik atas kemauannya sendiri menjadi praktisi biasa
saja, dengan hati yang tenang sungguh-sungguh berkultivasi
untuk beberapa waktu, akan bermanfaat bagi Dafa maupun
untuk dirinya sendiri. Ada pula beberapa orang malah
menafsirkan surat kritikan saya kepadanya secara berbalikan,
dengan tidak mau sadar mengopi dan menyebarkan surat
tersebut untuk berpropaganda, mengatakan bahwa Guru pun
telah mengirim surat kepadanya. Masih ada lagi orang yang
ingin supaya para praktisi dapat menuruti komandonya,
ketika berbicara sering menggunakan istilah “saya
mewakili Guru Li,” dan perkataan lainnya. Siapa pun tidak
dapat mewakili saya, apakah ucapan kalian dapat dijadikan
ucapan saya? Yang saya ucapkan adalah Fa, apakah ucapan
kalian adalah Fa? Hai para pengikut! Saya mengusulkan
agar anda menjadi praktisi biasa dahulu untuk beberapa
waktu, tunggu sampai pikiran telah jernih baru melakukan
pekerjaan lagi. Tak peduli berapa banyak pekerjaan yang
telah dilakukan seorang penanggung jawab di tengah
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manusia biasa, semua adalah sukarela bekerja untuk Dafa,
keberhasilan dari pekerjaannya hanyalah bentuk manifestasi
di tengah manusia biasa, sedangkan yang dapat membuat
seseorang memperoleh Fa dan menyebarnya Dafa adalah
berkat keampuhan Dafa sendiri dan pengaturan konkret
dari Fashen. Tanpa Fashen saya yang melakukan hal-hal
tersebut, jangankan penyebaran, bahkan perlindungan bagi
diri penanggung jawab sendiri juga sulit diperoleh, maka
jangan selalu menganggap diri sendiri betapa hebat. Di
dalam Dafa tidak ada ketenaran, tidak ada keuntungan,
tidak ada jabatan, semata-mata adalah Xiulian.
Li Hongzhi
18 Juni 1997
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Memperbincangkan Kembali
Kriteria Penilaian
Akhir-akhir ini, praktisi baru sangat banyak,
mereka belum memiliki pemahaman yang lebih dalam
terhadap permintaan Dafa, khususnya di beberapa daerah
penanggung jawab Dafa juga adalah praktisi baru, dengan
demikian kalian dituntut agar dalam waktu yang singkat
harus belajar Fa lebih mendalam, segala perilaku dan
metode harus sesuai dengan Dafa. Bersamaan pula pusat
bimbingan utama di berbagai daerah harus memperhatikan
baik-baik perihal pemilihan calon pembimbing, terhadap
mereka yang membimbing praktisi dengan semaunya harus
segera diganti, tugaskanlah kepada pengikut-pengikut yang
belajar Fa dengan baik untuk bertanggung-jawab pada hal
ini.
Belakangan ini, ada pusat bimbingan menggunakan
orang yang disebut mata ketiganya sudah terbuka untuk
melihat kondisi Xiulian para praktisi, sebenarnya apa yang
terlihat oleh orang-orang tersebut adalah pandangan palsu.
Saya sejak awal sudah mengatakan kriteria untuk menilai
seorang pengikut adalah dengan melihat Xinxing-nya, lagi
pula saya mutlak tidak akan memperkenankan siapa pun
yang belum Kai Wu, yang belum mencapai kesempurnaan
melihat secara jelas kondisi Xiulian sesungguhnya dari
pengikut saya. Mereka yang dapat melihat, hanya terlihat
manifestasi pada tingkat yang sangat rendah, yang
diperlihatkan kepadanya pada tingkat tersebut, sedangkan
yang lebih tinggi dia tidak dapat melihatnya. Jika
penanggung jawab mempergunakan orang tersebut untuk
melihat para praktisi, akan timbul mentalitas pamer pada
orang tersebut, lagi pula sifat keiblisan dari satu sisi orang
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tersebut juga akan berperan mengganggu dan merusak,
sehingga yang terlihat akan berubah mengikuti pikirannya
sendiri. Perbuatan orang tersebut yang melihat pengikut
Dafa, dengan sendirinya sudah tidak benar, penanggung
jawab yang menyuruh dia melihat para praktisi juga tidak
berbuat menuruti perkataan saya. Mengapa tidak mematuhi
perkataan Shifu bahwa untuk menilai bagaimana hasil
Xiulian praktisi harus dengan melihat Xinxing-nya? Apakah
kalian tahu? Semua ruang dimensi berada pada tempat
dan waktu yang sama, makhluk hidup pada ruang dimensi
mana pun juga mungkin bertumpang tindih dengan tubuh
manusia, menyerupai Futi, namun tidak berada pada satu
ruang dimensi yang sama, tidak ada hubungannya dengan
manusia, orang yang disebut mata ketiganya sudah terbuka
apakah dapat memahami kondisi yang kompleks ini?
Masih ada lagi orang yang begitu berbicara lalu
mengatakan orang ini ada Futi, orang itu ada Futi, saya
beri tahu anda semuanya, ini justru disebabkan orang yang
mengatakan demikian dia sendiri sudah bermasalah.
Ruang alam semesta terlampau kompleks, apa
yang saya bicarakan sejauh ini, sampai sekarang juga
hanyalah sebatas apa yang dapat diungkapkan oleh seluruh
bahasa manusia, banyak sekali keadaan yang tidak dapat
diungkapkan oleh bahasa manusia, demikian juga pengikut
yang telah mencapai kesempurnaan juga hanya dapat
melihat jelas apa yang telah dibuktikan melalui kesadaran
dari buah status yang dia peroleh, apalagi seorang yang
sedang Xiulian?
Li Hongzhi
18 Juni 1997
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Kesimpulan yang Ditetapkan
Para pengikut Dafa harus selalu ingat, di kemudian
hari biar kapan pun, di mana pun, siapa pun dengan
dalih apa pun membagi Dafa menjadi kelompok, faksi,
aliran, sekte dan tindakan sejenisnya semua adalah
mengacaukan Fa. Apa yang saya tidak ajarkan kepada
kalian untuk dilakukan, kalian selamanya juga tidak
boleh melakukannya, mentalitas pamer ditambah dengan
perasaan puas diri paling mudah diperalat oleh keinginan
iblis. Kalian di dalam Dafa menyadari sesuatu, juga
hanyalah sekelumit prinsip Fa yang berada pada suatu
tingkat tertentu dari seluruh prinsip Fa yang tiada batas,
sekali-kali tidak boleh karena itu lalu memberi definisi
terhadap Fa atau satu bagian tertentu dari Fa, bahkan
sepatah kata. Jika diucapkan di depan publik, begitu
ucapannya keluar dari mulut, langsung menjadi dosa,
jika dosanya berat, besarnya ibarat gunung, ibarat langit,
bagaimana dapat berkultivasi? Jika ada yang mengubah
Dafa, membuat seperangkat yang lain, dosanya besar
tanpa batas, ketika jiwanya sedang menebus karma jahat
yang diperbuat, akan mengalami penderitaan tanpa akhir
dalam pemusnahan total yang setingkat demi setingkat.
Dafa dapat meluruskan alam semesta, tentu saja
ada keampuhan Fa yang dapat menekan kejahatan,
memadamkan
kekacauan,
menyempurnakan
dan
mengharmoniskan, yang bersifat tak terhancurkan.
Sebenarnya pelajaran pada aspek ini sudah sangat banyak,
persoalan merusak Fa seperti ini ada Dewa pelindung
Fa yang menangani. Para makhluk hidup menyayangi
Dafa sebenarnya adalah menyayangi jiwanya sendiri,
dan berbelas kasih terhadap makhluk hidup. Dafa tidak
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berubah dan tidak goyah, hidup berkesinambungan tak
berakhir, berada dalam dunia sepanjang masa, langit dan
bumi stabil selama-lamanya.
Li Hongzhi
1 Juli 1997
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Berdialog dengan Waktu
Guru :		Menurut pandangan anda, pengikut saya masih
terdapat masalah apa saja?
Dewa :		Pengikut anda terbagi menjadi dua bagian.
Guru :		Apa yang dimaksud dengan dua bagian?
Dewa :		Satu bagian adalah yang dapat mengikuti permintaan
Anda untuk gigih maju dalam Fa, bagian ini lebih
baik; bagian yang lain adalah yang memeluk erat
hal-hal manusia dan tidak ingin melepaskannya,
tidak dapat gigih maju.
Guru :		Ya, saya sudah melihatnya.
Dewa :		Anda memberikan mereka suatu proses pemahaman
terhadap Fa, oleh sebab itu ada orang yang masuk
dengan membawa berbagai macam tujuan, setelah
melalui belajar Fa sebagian besar dari mereka dapat
mengubah tujuan belajar Fa yang semula.
Guru :		Sebagian dari mereka masih belum berubah.
Dewa :		Namun terlalu lama waktunya.
Guru :		Ya, memang!
Dewa :		Saya pikir yang tidak mampu menjadi Dewa sudah
jangan diulur-ulur lagi, sebetulnya mereka hanya
mampu menjadi manusia.
Guru :		(Berkata pada dirinya) Di dalam dunia manusia,
mereka sungguh telah tersesat terlalu dalam, akhirnya
memang hanya bisa seperti ini, yang dikhawatirkan
pada akhirnya sekalipun menjadi manusia juga tidak
bisa.
Dewa :		Sebenarnya dapat menjadi manusia dalam dunia
yang baru sudah cukup baik, dibandingkan dengan
kehidupan tingkat tinggi dalam alam semesta yang
tak terhitung jumlahnya, yang tersingkirkan oleh
sejarah, itu sudah sangat beruntung tiada banding.
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Guru :		Saya masih ingin menunggu sebentar lagi, bila
substansi mikroskopis yang merusak umat manusia
sudah tuntas dibersihkan, coba lihat lagi bagaimana
keadaannya, kemudian baru diambil keputusan.
Bagaimanapun juga mereka adalah datang untuk
mendapatkan Fa.
Dewa :		Sejumlah orang ini sekarang dapat dikatakan, mereka
ada yang datang belajar Fa dikarenakan tidak dapat
menemukan tujuan hidup, menganut pemahaman
demikian yang tak ingin diubah.
Guru :		Orang seperti ini lebih banyak adalah praktisi baru.
Dewa :		Di antara mereka juga ada yang datang mencari
Fa dari sisi yang mereka anggap baik bagi dirinya,
namun tidak dapat melepaskan sisi lain yang
menyebabkan mereka sendiri tidak dapat memahami
Fa secara keseluruhan.
Guru :		Orang seperti ini ada juga dalam pengikut lama, lagi
pula suatu penampilan yang paling menonjol adalah:
mereka selalu membandingkan dirinya dengan
manusia, membandingkan diri mereka dengan masa
lalunya, tetapi tidak dapat menilai dirinya sesuai
dengan permintaan Fa pada berbagai tingkat.
Dewa :		Masalah ini sudah sangat serius, bagaimana agar
pengamatan mereka terhadap kekurangan orang
lain, dibalik untuk mengamati diri sendiri, itu sudah
bagus.
Guru :		Sudah seharusnya menggugah mereka supaya sadar,
agar lingkungan mereka berubah menjadi suatu
lingkungan Xiulian yang sungguh-sungguh, menjadi
satu Dewa yang sejati.
Li Hongzhi
3 Juli 1997
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Tao Fa
Sudah sejak lama segala makhluk hidup yang berada
dalam Dafa, terutama para pengikut selalu terdapat suatu
kesalahpahaman terhadap Fa pada tingkat yang berbeda dalam
aspek peningkatan Xinxing. Setiap kali dilanda penderitaan,
tidak dipahami dengan menggunakan sisi watak hakiki, malah
sepenuhnya dipahami dengan sisi manusia, maka iblis pun
tak habis-habisnya memanfaatkan hal ini untuk mengganggu
dan merusak, mengakibatkan para praktisi terpuruk dalam
penderitaan yang berkepanjangan. Sesungguhnya ini adalah
akibat dari pemahaman yang kurang terhadap Fa pada sisi
manusia, secara dibuat-buat telah mengekang sisi Dewa
kalian, berarti mengekang bagian kalian yang telah berhasil
dikultivasi, menghambat bagian tersebut meluruskan Fa.
Bagaimana mungkin sisi yang belum berhasil dikultivasi
mampu mengekang pikiran utama, mengekang sisi yang telah
memperoleh Fa? Secara dibuat-buat telah memupuk unsur
iblis, membuatnya memanfaatkan peluang dari Fa. Selaku
pengikut, ketika penderitaan menerpa, jika benar-benar dapat
tenang tak tergoyahkan, atau dapat meletakkan hati sesuai
dengan tuntutan berbeda yang dikehendaki terhadap anda
pada tingkat yang berbeda, itu sudah cukup untuk melewati
ujian. Sekiranya masih tidak berkesudahan, jika bukan
karena ada masalah lain pada aspek Xinxing atau perilaku,
pasti adalah iblis jahat sedang memanfaatkan peluang yang
dibiarkan oleh kalian. Bagaimanapun juga orang Xiulian
bukanlah manusia biasa, kalau begitu mengapa sisi watak
hakiki tidak meluruskan Fa?
Hari ini Shifu baru mengutarakan Fa ini, ada dua
alasannya: pertama, karena masalah kalian pada aspek ini
sudah mencuat. Kedua, karena kalian sudah mempunyai
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pemahaman yang sangat mendalam terhadap Fa, sudah tidak
akan memahaminya secara sederhana.
Kalian juga harus paham bahwa “wajar” tidaklah
ada, sedangkan “niscaya” mempunyai sebab musabab.
Sesungguhnya, “wajar” adalah istilah untuk pembenaran
diri yang tidak bertanggung jawab dari manusia biasa,
karena ketidak-mampuannya untuk menjelaskan fenomena
alam semesta, kehidupan dan materi; mereka juga tidak
terpikir bahwa “wajar” itu sendiri sesungguhnya apa. Karena
terpengaruh oleh pengertian semacam ini, maka kalian
menganggap segala penderitaan itu sebagai keniscayaan,
seperti inilah adanya, sehingga terjadi suatu sikap pasif
yang tak berdaya. Oleh karena itu, sisi manusia kalian harus
mengerti, terlebih penting adalah sisi yang telah memperoleh
Fa itu harus jelas.
Perhatian: Saya tidak menyuruh kalian melakukan
sesuatu yang dibuat-buat, hanya menginginkan kalian
memahami prinsip Fa, pemahaman pada aspek ini haruslah
jelas. Sesungguhnya Dafa tidak hanya menyelamatkan
manusia, juga diajarkan kepada segala makhluk hidup di
berbagai lingkup dunia, watak hakiki yang telah sadar dengan
sendirinya tahu bagaimana harus berbuat, menyayangi sisi
manusia kalian adalah agar kalian dapat berhasil menyadari
dalam Fa. Dafa menyempurnakan dan mengharmoniskan
segala makhluk hidup, makhluk hidup juga menyempurnakan
dan mengharmoniskan Dafa. Saya telah memberi tahu kalian
akan khidmat dan sakralnya Fa, dengan tujuan menghapus
kebingungan dan kesalahpahaman kalian terhadap Fa.
Li Hongzhi
5 Juli 1997
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Lepaskan Hati Manusia Biasa dan Teguh
Berkultivasi dengan Sungguh-Sungguh
Seiring dengan penyebaran Dafa, orang yang dapat
memahami Dafa makin lama makin banyak, oleh sebab itu
kita harus memperhatikan satu masalah: jangan membawa
konsep semacam perbedaan kelas atau tingkatan sosial dari
manusia biasa ke dalam Dafa, baik praktisi lama maupun
baru juga harus memperhatikan masalah ini. Orang yang
datang belajar Fa tak peduli seberapa tinggi pengetahuannya,
seberapa besar usahanya, seberapa megah jabatannya,
mempunyai keterampilan khusus apa pun, memiliki
kemampuan Gong apa pun, semua harus berkultivasi dengan
sungguh-sungguh. Xiulian adalah luar biasa dan serius, dapat
atau tidak melepaskan hati insani kalian yang spesifik itu, bagi
kalian merupakan suatu cobaan besar yang sangat sulit dilalui
namun harus dilaluinya. Biar bagaimanapun juga, sebagai
seorang pengikut yang sejati berkultivasi haruslah melepaskan
keterikatan seperti ini, sebab kalian tidak mungkin tanpa
melepaskan hati ini untuk mencapai kesempurnaan.
Sebagai pengikut lama, juga harus memperhatikan
masalah ini. Begitu orang yang belajar Fa menjadi banyak,
harus lebih menekankan pada pembimbingan praktisi baru
untuk sungguh-sungguh berkultivasi, bersamaan juga jangan
mengendurkan diri sendiri, jika kondisinya memungkinkan
boleh menambah waktu belajar Fa dan latihan Gong.
Mempertahankan tradisi Dafa, melindungi prinsip Xiulian
Dafa, teguh berkultivasi dengan sungguh-sungguh merupakan
pengujian jangka panjang terhadap setiap pengikut Dafa.
Li Hongzhi
31 Juli 1997
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Mengambil Jalan Tengah
Agar pengikut Dafa dapat menghindari jalan yang
berliku dalam Xiulian, setiap muncul masalah yang
bersifat umum maupun serius, maka saya segera menulis
suatu artikel untuk menunjukkannya secara dini, agar para
pengikut menyadari, agar mengurangi kerugian terhadap
Dafa. Karena dapat atau tidak jalan ini ditempuh dengan
lurus, bukan hanya dinilai dari lurus atau tidaknya kultivasi
para pengikut, lurus atau tidaknya bentuk Dafa secara
keseluruhan juga merupakan kunci utama. Maka, sebagai
Guru harus sering membetulkan penyimpangan yang
terjadi.
Oleh karena pemahaman yang berbeda dari para
pengikut, ada sebagian pengikut selalu berbuat dari ekstrem
yang satu beralih ke ekstrem yang lain. Setiap membaca
Fa yang saya tulis, lantas melakukannya secara berlebihan,
hingga mendatangkan masalah baru lagi. Saya menginginkan
kalian mengubah pemahaman manusia bukanlah menyuruh
kalian tetap mempertahankan kondisi seperti manusia biasa
dalam memahami Dafa, tetapi bukan juga secara irasional
dan tidak waras, melainkan menginginkan kalian memahami
Dafa dengan sadar jernih.
Li Hongzhi
3 Agustus 1997
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Fa Meluruskan Hati Manusia
Seiring dengan meningkatnya jumlah pengikut yang
Xiulian Dafa, orang yang ingin memahami Dafa juga
makin lama makin banyak. Namun ada sebagian orang
bukan datang untuk Xiulian, melainkan karena mereka
menyadari sudah tidak ada jalan keluar bagi masyarakat
manusia, dan ingin mencarinya di dalam Dafa. Dengan
demikian mengakibatkan komposisi praktisi jadi tidak
murni, bersamaan juga menyebabkan Dafa mendapat
gangguan dari sisi lain. Misalnya ada orang yang mendapat
inspirasi dari Dafa, lalu mengadakan semacam gerakan
peradaban dalam masyarakat. Tindakan yang membajak
Fa semacam ini, yang berasal dari Dafa namun yang tidak
dapat membuktikan kebenaran Dafa, dari sisi lain justru
membenamkan Dafa. Sesungguhnya gerakan apa pun
juga tidak dapat mengubah hati manusia dari hakikinya,
gejalanya pun tidak akan berlangsung lama, kelamaan
orang juga akan menjadi jenuh. Setelah itu bahkan akan
muncul suatu fenomena tidak sehat yang akan lebih sulit
diatasi. Dafa mutlak tidak boleh dijerumuskan ke dalam
situasi seperti ini.
Dewasa ini, orang baik dan perbuatan baik yang
dipublikasikan lewat media propaganda seperti radio, T.V,
surat kabar dan lain-lain, banyak juga adalah dilakukan oleh
praktisi Dafa berkat mereka telah Xiulian Dafa dan Xinxingnya telah mendapat peningkatan. Namun dalam laporan
malah hanya dikemukakan alasan dengan mengunggulkan
orang-orang tersebut sebagai teladan, figur utama dan
sebagainya, yang karena alasan tersebut telah berbuat
demikian, sama sekali memungkiri bahwa perbuatan yang
ditampilkan adalah berkat Xiulian Dafa. Penyebab utama
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ialah para pengikut sendiri yang menciptakannya. Xiulian
adalah suatu hal yang agung dan luar biasa, mengapa tidak
dapat mengatakan kepada reporter secara terus terang dan
penuh martabat, bahwa anda berbuat demikian karena
berkultivasi Dafa? Jika reporter tidak ingin menyinggung
masalah Dafa, maka kita juga jangan memberi nilai lebih
bagi suatu bentuk apa pun yang membajak Fa namun tidak
dapat membuktikan kebenaran Dafa. Kita semuanya juga
sedang menjadi orang baik, terhadap masyarakat, terhadap
umat manusia akan berfaedah, mengapa tidak seyogianya
mempunyai suatu lingkungan sah yang adil? Para pengikut
kalian harus ingat, bahwa Dafa menyempurnakan dan
mengharmoniskan kalian, dan kalian juga menyempurnakan
dan mengharmoniskan Dafa.
Li Hongzhi
17 Agustus 1997
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Prinsip Bagi Pengikut yang Biksu atau Biksuni
Akhir-akhir ini ada sebagian biksu atau biksuni dari
kalangan agama turut berkultivasi dalam Dafa, agar supaya
mereka dapat meningkat secepatnya, haruslah melepaskan
kebiasaan buruk yang sejak lama terpelihara dalam agama
akhir-akhir ini. Pada aspek ini, kita para pengikut Dafa
yang berkultivasi di tengah manusia biasa juga jangan
mendorong mereka mengembangkan hal-hal semacam ini.
Metode Xiulian yang ditinggalkan oleh Buddha Sakyamuni
bagi para biksu atau biksuni adalah sangat baik, namun
para biksu atau biksuni belakangan ini telah mengubahnya,
ini dikarenakan banyak biksu atau biksuni tidak dapat
melepaskan keterikatannya pada uang, bahkan dikarang
beberapa dalih argumentasi untuk membelanya. Seperti untuk
perbaikan kelenteng, mendirikan patung Buddha, mencetak
buku-buku sutra, untuk menutupi biaya pengeluaran wihara
dan lain-lain. Semua ini bukanlah Xiulian, semua adalah
perbuatan dengan upaya yang disengaja, merupakan dua
hal yang berbeda dengan kultivasi sejati, tidak mungkin
karena hal-hal tersebut mencapai kesempurnaan.
Berkultivasi Dafa justru harus melepaskan keterikatan
pada uang dan harta, jika tidak bagaimana mungkin
memenuhi standar sebagai pengikut Dafa? Selain itu,
pengikut yang biksu atau biksuni jika bepergian di saat
bukan dalam situasi yang khusus, tidak diperkenankan naik
kendaraan bermotor, pesawat, atau kapal laut layaknya
berpiknik, semuanya harus ditempuh dengan berjalan kaki,
dengan menanggung penderitaan baru dapat membayar
karma, jika lapar gunakan mangkuk untuk meminta sedekah
(hanya boleh meminta makanan, mutlak tidak boleh
meminta uang atau barang), malam hari boleh menginap di
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rumah pengikut Dafa di berbagai tempat, tapi tidak boleh
tinggal lama-lama, harus mematut diri dengan ketat! Jika
tidak bukanlah pengikut saya. Sebab kondisi Xiulian para
biksu atau biksuni berbeda dengan pengikut yang berumah
tangga, masyarakat juga tidak memperlakukan kalian
sebagai manusia biasa. Agar supaya pengikut yang biksu
atau biksuni secepatnya mencapai kesempurnaan, haruslah
menempa diri di tengah masyarakat, mutlak tidak boleh
mendambakan kenikmatan, juga tidak boleh mencari nama
dan keuntungan dengan alasan apa pun, lebih-lebih tidak
boleh mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke rumah,
jika tidak dapat memutuskan hasrat duniawi maka jangan
menjadi biksu atau biksuni. Di zaman dulu untuk menjadi
biksu atau biksuni terdapat persyaratan yang sangat ketat,
dari itu pengikut Dafa yang biksu atau biksuni lebih harus
mematut diri dengan ketat, selayaknya sudah menjadi biksu
atau biksuni, mengapa masih tidak dapat melepaskan hasrat
duniawi?
Hai para pengikut, pelepasan secara total terhadap
bentuk-bentuk duniawi bagi pengikut yang berumah tangga
ialah keterikatan yang disingkirkan secara berangsurangsur, sedangkan bagi pengikut yang biksu atau biksuni,
justru merupakan sesuatu yang pertama-tama harus dipenuhi, dan merupakan kriteria sebagai biksu atau biksuni.
Li Hongzhi
16 Oktober 1997
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Lingkungan
Metode Xiulian yang saya wariskan bagi pengikut
Dafa adalah suatu jaminan agar para pengikut dapat benarbenar meningkatkan diri, seperti saya menyuruh kalian
berlatih secara massal di dalam taman untuk membentuk
suatu lingkungan, lingkungan ini adalah cara terbaik untuk
mengubah permukaan seorang manusia. Perilaku taraf
agung dari pengikut Dafa yang terbentuk dalam lingkungan
ini, termasuk setiap tutur kata dan perbuatan dapat membuat
orang mengenali kekurangan dirinya, dapat membuat orang
menemukan jarak perbedaannya, dapat mengharukan
orang, dapat menyelaraskan perilaku orang, dapat membuat
orang meningkat lebih cepat, oleh sebab itu praktisi baru
atau pengikut yang belajar sendiri harus datang berlatih di
tempat latihan. Dewasa ini di tempat latihan dalam negeri
Tiongkok, orang yang setiap hari berlatih secara massal
ada sekitar empat puluh juta lebih, masih ada puluhan
juta pengikut lama yang tidak sering ke tempat latihan
(Selaku pengikut lama ini adalah normal, ini disebabkan
oleh kondisi Xiulian-nya), akan tetapi praktisi baru tentu
tidak boleh kehilangan lingkungan ini, sebab yang kalian
hadapi di masyarakat semua adalah manusia biasa, dan juga
merupakan manusia biasa yang moralitasnya telah merosot
secara drastis, di dalam tempayan pencelup raksasa ini,
orang hanya akan dibuatnya terombang-ambing mengikuti
arus.
Masih banyak lagi orang yang baru belajar Dafa
berlatih di rumah secara sembunyi, takut diketahui orang
lain merasa tidak enak, bila begitu coba anda pikirkan, sifat
hati semacam apakah ini? Perasaan takut pada umumnya
merupakan suatu keterikatan yang harus disingkirkan
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dalam Xiulian, sedangkan anda takut kalau orang lain tahu
anda sedang belajar Dafa? Xiulian merupakan hal yang
sangat serius, bagaimana diri anda seharusnya menyikapi
diri sendiri dan Fa? Ada pula orang yang berstatus sebagai
pimpinan, merasa tidak enak untuk berlatih di luar, jika
perasaan sekecil ini pun tidak mampu disingkirkan, apalagi
yang anda kultivasikan? Padahal anda pergi ke tempat
latihan juga belum tentu ada yang mengenali anda. Ada
unit kerja yang setidaknya beberapa pimpinannya juga
belajar, tetapi di antara mereka juga saling tidak tahu bahwa
masing-masing sedang belajar. Lingkungan adalah kalian
sendiri yang menciptakan, juga merupakan kunci utama
untuk meningkatkan diri. Sering kali saya melihat kalian
bersikap sangat baik ketika sedang belajar Fa dan berlatih
Gong, namun begitu berhubungan dengan pekerjaan, begitu
berhubungan dengan orang, kalian lantas sudah sama seperti
manusia biasa, bahkan kadang-kadang penampilannya
lebih buruk dari manusia biasa, bagaimana mungkin ini
merupakan perilaku seorang pengikut yang berkultivasi
Dafa?
Saya ingin memperlakukan kalian sebagai pengikut,
namun apa daya jika kalian sendiri tidak ingin menjadi
pengikut, setiap keterikatan hati yang harus disingkirkan
dalam Xiulian adalah sebuah tembok, yang membentang
di sana menghalangi perjalanan Xiulian anda. Jika masih
belum dapat bersikap teguh terhadap Fa itu sendiri, tidak
akan dapat berkultivasi. Jangan memandang jabatan anda
di tengah manusia biasa terlalu penting, jangan merasa anda
tidak akan dimengerti orang bila belajar Dafa. Coba anda
pikirkan, teori umat manusia yang mengatakan dirinya
adalah hasil evolusi dari kera, masih dapat naik menduduki
tempat yang terhormat, sedangkan sebuah Dafa alam
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semesta yang begitu agung, kalian malah merasa tidak enak
menempatkannya pada posisi yang layak, ini baru benarbenar merupakan sesuatu yang memalukan bagi manusia.
Li Hongzhi
17 Oktober 1997
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Mencabut Sampai ke Akar-akarnya
Belakangan ini oleh sebab ada beberapa
cendekiawan berandal, ilmuwan berandal dan berandal
qigong yang sejak lama ingin mencapai tujuan meraih
kemasyhuran dengan menentang qigong, mereka tiada
henti-hentinya membuat masalah, khawatir kalau-kalau
dunia tidak kacau, ada sejumlah surat kabar, stasiun
radio, stasiun televisi di berbagai tempat di seluruh
negeri langsung memobilisasi mesin propaganda tersebut
untuk merusak Dafa kita, sehingga telah menimbulkan
pengaruh yang sangat buruk di tengah massa, ini adalah
suatu perusakan Dafa buatan manusia yang tidak boleh
diabaikan. Di bawah keadaan yang sangat khusus ini,
pengikut Dafa di Beijing telah menggunakan suatu cara
khusus, agar orang-orang itu berhenti merusak Dafa,
sebenarnya hal ini tidaklah salah. Ini hanya dilakukan
dalam keadaan ekstrem (daerah lain tidak boleh
meniru). Tetapi massa praktisi dengan spontan pergi
menjelaskan realitas keadaan kita kepada beberapa
institusi propaganda yang tidak memahami fakta dan
tidak bertanggung jawab, ini juga tidak dapat dikatakan
salah.
Hal yang ingin saya beritahukan kepada kalian
bukan pada benar dan salahnya peristiwa itu sendiri, tetapi
ingin menunjukkan, melalui peristiwa ini terungkap ada
sebagian orang, yang secara fundamental belum mengubah
konsep manusia biasa, dan masih menggunakan konsep
manusia membela manusia seperti itu untuk memahami
persoalan. Saya pernah mengatakan Dafa mutlak tidak
ikut serta dalam politik, namun peristiwa ini sendiri justru
agar mereka mempunyai suatu pemahaman atas realitas
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keadaan kita, memahami kita dari sisi positif, supaya tidak
bertujuan menyeret kita masuk ke dalam politik. Ditinjau
dari perspektif lain, Dafa dapat membuat hati manusia
mengarah pada kebaikan, supaya masyarakat tenteram.
Tetapi kalian harus jelas, Dafa sama sekali bukan diajarkan
untuk semua ini, melainkan untuk Xiulian.
Dafa telah menciptakan cara hidup pada tingkat ini
bagi umat manusia yang paling rendah, lalu berbagai macam
perilaku manusia yang merupakan cara hidup manusia pada
tingkat ini, termasuk secara kolektif merefleksikan keadaan
realitas kepada suatu pihak dan lain-lain, bukankah itu juga
merupakan salah satu dari sekian banyak cara hidup yang tak
terbilang banyaknya, yang diberikan oleh Fa bagi manusia
yang tingkatnya paling rendah? Hanya saja ketika manusia
melakukan sesuatu, baik dan jahat eksis bersamaan, oleh
karena itu akan ada perjuangan, ada politik. Sedangkan
pengikut Dafa dalam suatu keadaan sangat khusus, lalu
menggunakan cara dari Fa pada tingkat terendah ini, tetapi
juga sepenuhnya menggunakan sisi baiknya, apakah ini
bukan merupakan perbuatan yang menyempurnakan dan
mengharmoniskan Fa di tingkat manusia ini? Hanya saja
jika tidak berada dalam keadaan ekstrem yang sangat
khusus, tidak akan menggunakan cara ini.
Sejak dini saya telah melihat ada orang tertentu, hatinya
bukan untuk membela Dafa, tetapi adalah untuk membela
sesuatu dari masyarakat manusia. Jika anda sebagai seorang
manusia biasa, saya tidak menentang, menjadi seorang baik
yang membela masyarakat manusia tentu saja adalah hal
yang baik. Namun sekarang anda adalah seorang yang
Xiulian, berpijak pada basis apa menyikapi Dafa, ini adalah
akar permasalahan, juga merupakan hal yang ingin saya
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tunjukkan kepada anda. Di dalam Xiulian kalian, saya akan
menggunakan segala cara mengekspos semua keterikatan
hati yang kalian miliki, dan mencabut dari akarnya.
Kalian tidak boleh selalu tergantung pada
saya untuk dituntun menuju ke atas, sedang kalian
sendiri tidak bergerak, kalian baru bergerak setelah
memperoleh penjelasan Fa, tanpa dijelaskan kalian pun
tidak bergerak atau bergerak ke arah sebaliknya, saya
tidak dapat mengakui perilaku semacam ini sebagai
Xiulian. Pada saat krusial, ketika saya menginginkan
kalian memisahkan diri dari sisi manusia, kalian malah
tidak mengikuti saya, setiap kesempatan tidak mungkin
terjadi lagi. Xiulian adalah serius, jarak kesenjangan
terpaut kian membesar, pembubuhan benda manusia apa
pun ke dalam Xiulian adalah sangat berbahaya. Padahal
mampu menjadi seorang yang baik juga boleh, hanya
saja kalian harus jelas, jalan adalah kalian sendiri yang
memilihnya.
Melalui peristiwa ini, terlihat masih ada beberapa
orang berkeliaran di antara pengikut sehingga
menimbulkan pengaruh yang merusak. Mereka bukan
berpikir secara benar, dengan niat baik mengutarakan
pemahaman dirinya kepada pusat bimbingan, melainkan
menyebar, menghasut, menarik pengikut di antara
praktisi, menggunakan tipu daya manusia biasa yang
paling buruk. Bahkan ada yang lebih parah, secara tidak
rasional mengusir praktisi pergi, praktisi yang diusir
ada yang kultivasinya entah berapa kali lipat lebih baik
daripada anda, apakah pernah terpikirkan oleh kalian?
Mengapa kalian begitu irasional melakukannya dengan
geram? Hati semacam ini apakah masih belum dapat
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membuat anda mengenali keterikatan diri yang begitu
membara? Saya beri tahu anda semua, Fa ini besarnya
tak terbayangkan, prinsip Fa-nya selamanya juga tidak
akan kalian ketahui dan pahami seluruhnya.
Saya tidak mementingkan bentuk formalitas, tetapi
saya dapat menggunakan berbagai bentuk untuk mengekspos
keterikatan kalian yang tertutup dan tersembunyi sangat
dalam, dan menyingkirkannya.
Li Hongzhi
6 Juli 1998
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Eksis untuk Siapa?
“Konsep” adalah hal yang paling sulit dilepas oleh
manusia. Demi sebuah teori semu, bahkan ada yang
berkorban jiwa untuk mempertahankannya agar tidak
berubah, sekalipun demikian konsep itu sendiri adalah
terbentuk sesudah lahir. Manusia senantiasa menganggap
gagasan yang dapat membuat dirinya tanpa perlu
berpikir, namun rela mengorbankan segala-galanya untuk
membuatnya kukuh tak tergoyahkan, itu adalah pikirannya
sendiri, sekalipun melihat kebenaran juga akan menolaknya.
Sesungguhnya selain dari tulus murni yang merupakan
bawaan sejak lahir manusia, maka segala konsep adalah
terbentuk sesudah lahir, bukanlah diri sendiri.
Jika konsep sesudah lahir ini menjadi sangat kuat,
maka sebaliknya dia pun akan mendominasi pikiran dan
perilaku manusia yang sesungguhnya, saat itu orang malah
mengira itu adalah pemikirannya sendiri, manusia zaman
sekarang nyaris setiap orang adalah demikian.
Sehubungan dengan masalah yang besar dan
penting, jika suatu kehidupan benar-benar mampu
mempertimbangkan masalah tanpa menganut konsep apa
pun, berarti orang ini benar-benar mampu menjadi tuan atas
dirinya, kesadaran jernih semacam ini adalah arif bijaksana
namun berbeda dengan kecerdasan yang dimaksud oleh
orang pada umumnya. Jika tidak mampu demikian, maka
orang tersebut telah didominasi oleh konsep sesudah lahir
atau oleh pikiran dari luar, bahkan seumur hidup berjuang
untuknya, sehingga di saat hari tua juga tidak tahu apa yang
dilakukan diri sendiri sepanjang hidup. Walaupun tiada
yang diperoleh sepanjang hidup, tetapi di bawah dominasi
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konsep yang terbentuk sesudah lahir, telah berbuat banyak
kesalahan yang tak terbilang. Mengakibatkan diri sendiri
dalam kehidupan berikutnya akan membayar karma sesuai
dengan kesalahan yang pernah dilakukan.
Ketika seseorang sedang emosional, yang
mendominasi perasaan dan pikirannya bukan rasio,
melainkan emosi. Ketika berbagai konsep dari kepercayaan
terhadap ilmu pengetahuan, agama, ideologi dan lainlain, mengalami terpaan oleh kebenaran Fa Buddha, sama
juga akan jadi emosional, mengakibatkan sisi jahat watak
manusia menempati posisi pengendali, dengan demikian
membuat dirinya makin irasional karena didominasi oleh
konsep sesudah lahir, menarik kesimpulan dengan membabi
buta atau menyebabkan persoalan jadi makin ruwet, bahkan
oleh karena itu, orang yang punya jodoh pertemuan juga
kehilangan kesempatan takdirnya, oleh sebab perilaku
sendiri mengakibatkan penyesalan mendalam yang selamalamanya.
Li Hongzhi
11 Juli 1998
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Larut dalam Fa
Dewasa ini praktisi Dafa makin lama makin banyak,
lagi pula ada kecenderungan pendatang baru mempunyai
persepsi pemahaman lebih tinggi, tidak ada hambatan
ideologi ekstrem kiri dari masyarakat semula, tidak ada
proses pengenalan yang berdasarkan konsep, ketika belajar
Fa bersama sudah tidak perlu menghamburkan banyak
waktu untuk berdiskusi, maka seharusnya menggunakan
waktu yang banyak untuk belajar Fa, secepat mungkin
meningkatkan diri, makin banyak dimuat ke dalam pikiran
akan makin cepat berubah.
Dahulu saya pernah mengatakan tentang apa yang
disebut orang baik, apa yang disebut orang jahat. Bukan
karena seseorang sudah tampak berbuat jahat lalu berarti
orang itu jahat, telah berbuat baik lalu berarti orang itu baik.
Ada orang yang benaknya dipenuhi dengan pikiran jahat,
hanya saja belum diekspresikan ke luar atau lebih licik
tersembunyi, tetapi orang tersebut malah orang yang benarbenar jahat, sedang sebagian orang sebenarnya tidak buruk,
hanya kebetulan saja melakukan kesalahan, orang demikian
belum tentu adalah orang jahat, kalau begitu bagaimana
sebenarnya memahami orang baik dan orang jahat?
Manusia justru seperti sebuah wadah, apa yang
diisikan masuk, dia pun jadi seperti itu. Apa yang terlihat
dan terdengar oleh manusia melalui mata dan telinga,
semua adalah karya sastra dan seni yang mengekspresikan
mentalitas kekerasan, pornografi, saling intrik maupun
pertengkaran dan persaingan demi kepentingan di dalam
masyarakat nyata, pemujaan uang serta manifestasi watak
iblis lainnya, dan sebagainya. Yang terisi masuk semua
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adalah benda-benda seperti ini, orang begini adalah
orang yang benar-benar jahat, tak peduli penampilannya
bagaimana; perbuatan manusia adalah dikendalikan oleh
pikiran, apa yang dapat diperbuat oleh orang yang benaknya
dipenuhi oleh benda semacam itu? Hanya saja orang-orang
sedikit banyak mempunyai masalah kontaminasi pikiran
yang berbeda tarafnya, terhadap masalah yang timbul sudah
tidak dapat diketahui. Karena pengarahan yang salah dari
masyarakat, tercermin pada berbagai bidang, tanpa disadari
mengubah manusia, meracuni manusia, bahkan sedang
menciptakan sejumlah besar manusia berwatak iblis dengan
apa yang disebut konsep “anti-tradisional”, “anti-ortodoks”,
“anti-moralitas”, ini baru benar-benar memprihatinkan!
Sekalipun ekonomi masyarakat telah berhasil ditingkatkan,
juga bisa rusak di tangan mereka, karena mereka tidak
memiliki pikiran manusia.
Sebaliknya, seseorang yang menerima pikiran baik
dari tradisi umat manusia sejak ribuan tahun, serta perilaku
dan standar dari manusia yang berkeyakinan ortodoks,
yang diisikan masuk semua adalah benda baik, lalu
bagaimanakah perilaku orang ini? Sekalipun orang tersebut
merefleksikannya ke luar atau tidak, tetap adalah seorang
yang benar-benar baik.
Selaku praktisi, yang terisi ke dalam benak semuanya
adalah Dafa, dengan demikian orang ini pasti adalah
orang Xiulian yang sejati. Oleh karena itu dalam masalah
belajar Fa harus mempunyai suatu pengertian yang jernih,
banyak membaca buku, banyak mempelajari buku, adalah
faktor krusial bagi peningkatan yang sungguh-sungguh.
Dikatakan lebih jelas lagi, asalkan membaca Dafa berarti
anda sedang berubah, asalkan membaca Dafa berarti anda
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sedang meningkat, kandungan makna dari Dafa yang tak
terbatas ditambah dengan sarana pembantu berlatih Gong,
akan dapat membuat kalian mencapai kesempurnaan.
Dibaca bersama maupun dibaca sendiri adalah sama saja.
Ada sebuah ujar-ujar orang kuno, “Pagi mendengar
Tao, petang boleh meninggal.” Manusia sekarang sudah
jarang sekali yang benar-benar dapat mengetahui kandungan
maknanya, apakah kalian tahu? Bila dalam pikiran
seseorang telah diisi Fa, maka bagian yang telah terisi Fa
itu dengan demikian bukankah telah berasimilasi dengan
Fa? Akan ke mana perginya bagian tersebut setelah orang
yang mendengar Tao itu meninggal? Saya minta kalian
agar lebih banyak belajar Fa, lebih banyak menyingkirkan
keterikatan hati, melepaskan berbagai konsep manusia,
adalah menginginkan kalian agar yang dibawa pergi bukan
hanya sebagian, namun adalah pencapaian kesempurnaan.
Li Hongzhi
3 Agustus 1998
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Fa Buddha dan Agama Buddha
Ketika ada orang menyinggung tentang Buddha,
maka banyak orang akan mengasosiasikannya dengan
agama Buddha. Sebenarnya, agama Buddha hanyalah
merupakan suatu bentuk manifestasi Fa Buddha di dunia
manusia. Sedangkan Fa Buddha masih mempunyai bentuk
manifestasi yang lain dalam dunia, dengan kata lain, agama
Buddha tidak dapat mewakili keseluruhan Fa Buddha.
Berbicara tentang agama Buddha sendiri juga
bukan seluruhnya diajarkan oleh Buddha Sakyamuni.
Di dunia masih terdapat agama Buddha yang lain, yang
tidak menganggap Buddha Sakyamuni sebagai guru
pembimbing, bahkan ada sebagian sama sekali tidak ada
hubungannya dengan Buddha Sakyamuni. Seperti sekte
kuning pada agama Buddha di Tibet, yang mereka sembah
adalah Vairocana, lagi pula sekte kuning ini hanya menyebut
Buddha Sakyamuni sebagai satu Buddha dari Fashen
Vairocana; sedangkan yang disembah oleh sekte putih dari
agama Buddha tradisi Tibet adalah Milerepa, yang sama
sekali tidak ada kaitannya dengan Buddha Sakyamuni,
juga tidak menyinggung hal-hal tentang agama Sakyamuni.
Saat itu para pengikutnya bahkan nama Buddha Sakyamuni
pun tidak tahu, sama sekali tidak tahu siapa itu Buddha
Sakyamuni. Pemahaman berbagai sekte lain dari agama
Buddha tradisi Tibet terhadap Buddha Sakyamuni juga
berlainan. Agama Buddha Hinayana selalu menganggap
mereka adalah agama Buddha warisan ortodoks yang
diajarkan oleh Buddha Sakyamuni, sebab mereka betul-betul
secara formalitas telah mewariskan metode Xiulian dari
zaman Buddha Sakyamuni, telah mempertahankan keaslian
pada aturan pantangan dan busananya, dan juga hanya
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menyembah Buddha Sakyamuni seorang saja. Sedangkan
agama Buddha di daratan Tiongkok adalah menyebar masuk
ke Tiongkok setelah mengalami reformasi, bentuk Xiuliannya juga berbeda sama sekali, sudah menganut kepercayaan
terhadap banyak Buddha, tidak hanya Buddha Sakyamuni
seorang saja. Aturan pantangannya juga bertambah satu kali
lipat, bersamaan itu telah dimasukkan upacara keagamaan
dari kalangan rakyat di daerah Han13 dulu, dalam upacara
ritualnya telah menggunakan instrumen musik Tiongkok
seperti muyi,14 genta, gong, genderang dan lainnya. Gaya
busananya juga diubah dengan mengenakan busana
tradisional orang Tionghoa zaman dahulu, sebutannya
diubah menjadi agama Buddha Mahayana, ini sudah sangat
berbeda dengan agama Buddha Sakyamuni pada waktu
awal, oleh karenanya, agama Buddha Hinayana waktu itu
tidak mengakui agama Buddha Mahayana sebagai agama
Sakyamuni.
Ini adalah pembicaraan tentang hubungan antara
Fa Buddha dan agama Buddha dalam konteks agama
Buddha. Selanjutnya, kita bicarakan lagi dari perspektif
sejarah. Dalam peninggalan kebudayaan Yunani kuno
dari hasil galian bawah tanah di masyarakat Barat juga
terdapat bentuk lambang 15 Sesungguhnya, pada zaman
dahulu kala sebelum banjir besar, mereka juga menganut
kepercayaan pada Buddha. Pada waktu banjir besar, ada
sebagian orang dari nenek moyang Yunani kuno yang
hidup di Asia barat dan daerah bagian barat daya Gunung
13 Wilayah bagian tengah, selatan dan timur serta sepanjang pesisir dari negara
RRT disebut daerah Han, kira-kira mencakup 70% dari seluruh wilayah
negara. Penduduk asli di daerah Han disebut suku Han.
14 Sejenis ketukan atau kentongan kecil terbuat dari kayu berongga yang
dipakai para Biksu untuk menyatakan irama di saat melantunkan ayat-ayat
kitab suci Buddha.
15

(Baca: Wan) – Swastika.
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Himalaya terselamatkan, mereka adalah orang India
berkulit putih saat kini, pada waktu itu disebut kaum
“Brahman.” Sesungguhnya yang dipercayai oleh agama
Brahmana pada mulanya adalah Buddha, yang merupakan
warisan kepercayaan terhadap Buddha dari orang Yunani
kuno, ketika itu mereka menyebut Buddha sebagai Dewa.
Setelah lewat kira-kira seribu tahun, agama Brahmana
mulai mengalami reformasi, seperti reformasi pada agama
Buddha Mahayana, agama Buddha Tantra Tibet, agama
Buddha Jepang dan lainnya dalam agama Buddha masa kini.
Setelah melewati seribu tahun lebih di India kuno, agama
Brahmana memasuki periode akhir Dharma, orang-orang
sudah mulai menganut kepercayaan yang tidak keruan di
luar Buddha, agama Brahmana pada saat itu sudah tidak
ada orang yang memercayai Buddha, yang dipercayai
semua adalah iblis, dan muncullah keadaan dengan upacara
membunuh dan mengorbankan hewan sebagai persembahan.
Sampai pada saat Buddha Sakyamuni dilahirkan, agama
Brahmana sudah sama sekali berubah menjadi agama sesat.
Ini bukan mengatakan bahwa Buddha sudah demikian
jadinya, melainkan karena agama telah berubah menjadi
sesat. Dalam benda peninggalan kebudayaan dari India
kuno, masih dapat ditemukan patung-patung dalam gua
yang berupa peninggalan dari masa awal agama Brahmana,
patung Dewa yang terukir semuanya berwujud Buddha. Ini
dapat pula terlihat pada patung-patung Buddha yang diukir
semasa agama Buddha di daratan Tiongkok, seperti patung
dengan dua Buddha duduk berhadapan yang terdapat dalam
beberapa gua batu besar dan lain-lain. Buddha tetap adalah
Buddha, agamalah yang berubah dan menyimpang. Agama
tidak dapat mewakili Dewa ataupun Buddha, dikarenakan
hati manusia menjadi buruk sehingga telah membuat agama
menyimpang.
135

Semuanya ini menunjukkan bahwa Fa Buddha adalah
abadi, Fa Buddha adalah karakteristik alam semesta. Adalah
Fa Buddha yang agung telah menciptakan Buddha, dan
bukan Buddha Sakyamuni yang menciptakan Fa Buddha,
Buddha Sakyamuni telah menyadari akan Fa Buddha,
mencapai taraf kesadaran pada tingkat buah statusnya
sendiri.
Saya membicarakan lagi dari peradaban umat manusia
periode kali ini. Apakah kalian tahu, Tao adalah sejenis dewa,
Buddha juga adalah sejenis dewa, sedangkan Yahwe, Yesus
dan Santa Maria juga adalah sejenis dewa, dikarenakan
tujuan Xiulian dan pemahaman dari taraf kesadaran yang
dicapainya terhadap Dafa alam semesta berlainan, sehingga
menyebabkan perolehan buah status dan wujud permukaan
yang berbeda. Badan langit yang mahabesar diciptakan
oleh Fa Buddha, bukan oleh para Buddha, Tao dan Dewa.
Ini adalah yang dapat diketahui oleh manusia, yang tidak
diketahui manusia entah masih ada seberapa banyak!
Bukankah Buddha Sakyamuni mengatakan bahwa Buddha
tingkatan Tathagata saja banyaknya sudah seperti butirbutir pasir di sungai Gangga? Fa yang diungkapkan oleh
Buddha-Buddha tersebut mungkinkah sama dengan yang
diungkapkan oleh Buddha Sakyamuni? Seandainya mereka
datang ke dunia manusia mengajarkan Fa, mungkinkah
yang mereka ungkapkan sama dan tidak beda satu huruf
pun dengan yang diungkapkan oleh Buddha Sakyamuni
dahulu? Enam Buddha yang mengajarkan Fa pada periode
sebelum Buddha Sakyamuni, yang mereka ajarkan apakah
juga merupakan Fa yang diajarkan oleh Buddha Sakyamuni?
Bila demikian, yang disebut dalam agama Buddha bahwa
Buddha masa mendatang -- Buddha Maitreya akan
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datang ke dunia manusia mengajarkan Fa, apakah akan
mengulangi perkataan-perkataan yang diucapkan oleh
Buddha Sakyamuni? Saya merasa pedih dalam hati melihat
agama Buddha saat ini telah berubah menjadi sedemikian
rupa, orang-orang bukannya sungguh-sungguh berkultivasi
malah terobsesi dengan bodoh pada agama itu sendiri.
Tokoh munafik dan berandal agama dengan serius sedang
merusak arena Xiulian dan para biksu. Tak heran lagi jika
dikatakan, padahal Buddha Sakyamuni sejak dini sudah
mengatakan mengenai keadaan pada masa akhir Dharma,
agama Buddha masa kini masih seberapa jauh bedanya
dengan agama Brahmana pada masa akhirnya?
Saat ini saya sekali lagi datang ke dunia mengajarkan
Fa, dan juga secara langsung mengajarkan Dafa
fundamental dari alam semesta. Ada sebagian orang tidak
berani mengakuinya, ini bukan atas pertimbangan Xiulian,
melainkan terdorong untuk membela agama itu sendiri
maupun sentimen manusianya yang sedang berperan,
mereka mengira agama itu sama seperti Buddha. Masih
ada orang yang dikarenakan wibawanya dalam agama
Buddha terpukul, sehingga tergerak hati manusianya
untuk bangkit menentang, keterikatan semacam ini apakah
tergolong kecil? Sedangkan mereka yang menyimpan
maksud tertentu, bahkan berani mencaci Buddha dan Fa
Buddha, sejak dini sudah merupakan hantu di neraka,
hanya saja usianya di dunia belum berakhir. Mereka selalu
mengaku dirinya sebagai cendekiawan agama, tetapi
seberapa banyak yang benar-benar mereka ketahui tentang
Fa Buddha! Acapkali begitu orang menyinggung perihal
Buddha, mereka segera mengasosiasikannya dengan agama
Buddha; begitu menyinggung aliran Buddha, mereka
merasa yang disinggung adalah agama Buddha dari aliran
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mereka; begitu orang menyinggung Fa Buddha, mereka
menganggapnya sebagai hal-hal dari yang mereka ketahui
itu. Di seluruh dunia terdapat sejumlah besar orang yang
Xiulian di pedalaman gunung dalam jangka panjang,
banyak dari mereka juga adalah berkultivasi menurut
metode Xiulian dari aliran Buddha yang berlainan, sejak
ribuan tahun terus dipertahankan turun-temurun, tidak ada
kaitannya dengan agama Sakyamuni. Berandal-berandal
agama yang bahkan pengertian dari istilah-istilah tersebut
juga tidak dapat dibedakan dengan jelas, punya kualifikasi
apa untuk mengkritik Falun Dafa? Munculnya Yesus
pada masa lalu telah membangkitkan kemurkaan agama
Yahudi, munculnya Buddha Sakyamuni dua ribu lima ratus
tahun yang lalu telah membangkitkan kemurkaan agama
Brahmana. Pelajaran sisi positif dari sejarah seolah-olah
selamanya juga tidak dapat dijadikan hikmah peringatan
bagi manusia, sebaliknya manusia selalu mengambil
hikmah peringatan demi kepentingan diri sendiri dari sisi
berlawanan suatu pelajaran.
Dalam alam semesta terdapat aturan hukum
“terbentuk, bertahan dan rusak,” segala sesuatu juga tidak
akan abadi selamanya, pada masa-masa periode berbeda
selalu ada Buddha turun ke bumi mengajarkan Fa dan
menyelamatkan manusia, perkembangan sejarah adalah
demikian, manusia masa mendatang sama juga akan
mendengar Fa Buddha.
Li Hongzhi
17 Desember 1998
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Kepada Praktisi Lama Beijing
Praktisi lama Beijing:
Mengenai masalah lapor ke instansi berwenang
dan registrasi, saya ingin menyampaikan pemikiran saya
sejenak. Kita boleh juga menyatakan sikap kita kepada
lembaga pusat olahraga negara, pertama harus dijelaskan
bahwa:
1.

Kita bukan qigong untuk kesehatan fisik, kita adalah
Xiulian, tetapi kita dapat membuat orang Xiulian
mencapai penyingkiran penyakit dan kesehatan
tubuh.

2.

Kita tidak ada bentuk organisasi, kita telah
menempuh sebuah jalan besar yang tanpa bentuk,
tidak menyimpan uang, tidak menyimpan harta, tidak
diberi jabatan, tidak ada tugas. Jika berbagai daerah
melakukan registrasi secara tanpa prinsip, diadakan
suatu tugas, diadakan suatu anggaran dasar, terlibat
dalam kegiatan qigong untuk kesehatan fisik atau
qigong palsu, ini mutlak tidak dibenarkan.

3.

Saya kira perlu merefleksikan kepada lembaga pusat
olahraga negara, bahwa tujuan saya pada tahun itu
mengundurkan diri dari Perhimpunan Riset Qigong
justru karena tidak ingin menyatukan diri dengan
mereka yang disebut qigong. Mereka yang disebut
qigong adalah demi menipu uang dan harta, yang
disebut qigong penyehat tubuh juga adalah demi
uang. Mengadakan apa yang disebut evaluasi master
qigong, itu adalah hasil dari kultivasi selama beberapa
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puluh tahun, bukan dengan evaluasi dapat menentukan
hasilnya, mengadakan evaluasi atas hal ini adalah
tidak bertanggung jawab, dapat mencelakakan
masyarakat, dapat mendorong timbulnya berbagai
sifat hati manusia yang tidak baik, sedangkan kita
justru adalah demi menyingkirkan keterikatan hati
tersebut, dengan demikian, kita secara tegas tidak
dapat menyatukan diri dengan mereka.
Jika dapat melakukan registrasi secara independen,
itu adalah yang terbaik, biar praktisi Beijing secara terpadu
melakukan registrasi dan pendaftaran kepada instansi negara,
berbagai daerah jangan melakukan registrasi, pendaftaran
atau melapor ke instansi berwenang secara masing-masing.
Jika tidak dapat melakukan registrasi secara independen,
maka kita tetap seperti semula, massa belajar Fa dan berlatih
Gong secara inisiatif, tidak ada organisasi, secara sukarela
mengikuti latihan di pagi hari, mempertahankan ciri khas
dan kemurnian kita.
Li Hongzhi
25 Desember 1998
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Kepada Pusat Bimbingan Dafa Shandong
Pusat Bimbingan Dafa Shandong:
Perihal praktisi Qingyun16 membangun wihara,
saya ingin memberi penjelasan kepada para praktisi,
ini bukanlah hal yang ingin dilakukan oleh Dafa kita,
tidak ada hubungannya dengan Xiulian Dafa, jangan
mencurahkan pikiran pada aspek ini. Biksu atau Biksuni
membangun wihara, itu adalah perbuatan diri pribadinya,
adalah urusan Biksu atau Biksuni. Tahun yang lampau,
mengenai Biksu atau Biksuni belajar Dafa, saya sebagai
Guru dengan mempertimbangkan perihal tempat tinggal
para pengikut, pernah menaruh perhatian pada hal ini.
Dilihat keadaan sekarang, hati praktisi dibuat bergolak,
tidak dapat menenangkan hati untuk belajar Fa, sebagian
praktisi luar daerah tidak dapat dengan tenang belajar Fa
di rumah, juga pergi ke Qingyun membaurkan diri dengan
mereka, hal ini secara serius telah mengganggu Xiulian
para praktisi. Pengikut yang bukan Biksu atau Biksuni juga
mencurahkan pikiran pada hal pembangunan wihara, ketika
ada praktisi menunjukkan perbuatan-perbuatan tersebut
tidak sesuai dengan Dafa, mereka malah menggunakan
dalih bahwa Shifu pernah datang ke sini, serta alasan ini
dan itu, untuk menutupi keterikatan hati mereka, perbuatan
mereka ada yang sudah sangat mengganggu Xiulian para
praktisi secara normal, bahkan bertentangan dengan bentuk
Dafa, namun mereka masih saja terobsesi dan tidak mau
sadar. Saya menghendaki para praktisi melepaskan segala
keterikatan, dan belajar Fa, mereka yang dari luar daerah
semua pulanglah.
16 Qingyun – Nama suatu daerah di Provinsi Shandong, Tiongkok.
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Biar di mana pun, cara Xiulian Dafa tidak dapat
diubah. Jika bukan Biksu atau Biksuni mutlak tidak boleh
ikut mereka berkelana ke mana-mana, lebih-lebih tidak
boleh berkeliaran ke rumah praktisi di berbagai tempat,
ada yang malah atas nama membangun wihara minta uang
kepada para praktisi. Saya tidak menganggap seorang
praktisi telah menyumbangkan sekian banyak uang untuk
pembangunan wihara akan berperan membantu bagi Xiulian
mereka, sebaliknya, tidak ada hubungan sedikit pun dengan
Xiulian dan peningkatan mereka, sedangkan bagi sebagian
praktisi yang hidupnya miskin malah akan menimbulkan
beban tertentu, sehingga mengganggu Xiulian mereka.
Bila secara individu ingin berbuat bagaimana saya tidak
peduli, tetapi ini bukanlah sesuatu yang saya kehendaki
kalian lakukan, tidak ada hubungannya dengan Xiulian.
Wahai para pengikut, mengapa kalian justru tidak dapat
melepaskan hati yang mengandung suatu maksud itu?
Sesungguhnya, ketika mereka berbuat tidak benar,
saya senantiasa memberi isyarat kepada mereka, hanya
saja mereka menutupinya dengan keterikatan hati terhadap
hal yang ingin dilakukan, tidak ingin dan tidak berani
menatapnya secara langsung. Di saat belajar Fa juga
mendekap suatu keterikatan hati, mencari kata-kata yang
menguntungkan bagi hal yang ingin dilakukan untuk dibaca,
mencari alasan bagi keterikatannya, ini tidak dapat disebut
belajar Fa, lebih-lebih tidak dapat disebut Xiulian. Dahulu
saya pernah berkali-kali menyampaikan perkataan: jangan
berkeliaran ke mana-mana, Xiulian-lah dengan hati tenang,
juga pernah mengatakan tidak memperkenankan seseorang
hadir di tengah praktisi di berbagai tempat membabarkan
suatu Fa. Perbuatan mereka telah menimbulkan reaksi
yang sangat besar di berbagai tempat, saya senantiasa
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mengamati mereka, meninggalkan kesempatan bagi
mereka untuk menyadari diri, namun mereka sekali dan
sekali lagi mendorong kesempatan yang saya berikan
kepada mereka, sekali dan sekali lagi melakukan hal yang
bertolak belakang dengan Dafa, diri sendiri tidak dapat
berkultivasi dengan sungguh-sungguh malah mengganggu
praktisi lain, kesempatan sekali dan sekali lagi kehilangan,
cobalah berbuat baik demi kebaikan diri sendiri! Saya
sedang mengamati jalan selanjutnya yang mereka pilih….
Ada masalah introspeksilah ke dalam, ini adalah perbedaan
dasar pengikut Dafa dengan manusia biasa.
Li Hongzhi
3 Maret 1999
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Dafa Tidak Boleh Dimanfaatkan
Dafa dapat menyelamatkan semua makhluk, di
hadapan kenyataan yang mulia ini, bahkan mereka yang
disebut sebagai kehidupan tingkat tinggi yang menyusup
masuk ke dalam Triloka dan yang ada di dalam Triloka,
yang melakukan perusakan terhadap Dafa, juga tidak dapat
menyangkal lagi. Dengan demikian akan mendatangkan
sebuah masalah yang termanifestasi di tengah manusia biasa,
misalnya ada sebagian orang yang tadinya menentang Dafa
atau yang tidak percaya terhadap Dafa, kini telah datang
belajar dan berlatih Dafa. Dafa dapat menyelamatkan
segala makhluk hidup, saya tidak keberatan siapa saja yang
ingin belajar, saya justru mengajarkan Dafa untuk semua
makhluk hidup, kunci utamanya ialah orang-orang tersebut
dalam hatinya tidak menganggap saya sebagai Shifu yang
sesungguhnya, tujuan belajar Dafa adalah memanfaatkan
Dafa untuk melindungi sesuatu yang tidak dapat mereka
lepaskan dalam hati maupun sesuatu dalam agama mereka,
atau Dewa di dalam hati mereka. Ini adalah perbuatan
membajak Fa. Keinginan untuk memanfaatkan Dafa itu
sendiri sudah merupakan dosa yang tak terampuni. Namun
ada sebagian orang di antara mereka, pemahaman sisi
manusianya tidaklah begitu jelas, oleh karena itu saya terus
mengamati mereka. Karena saya pikir yang masuk dalam
Dafa -- tak peduli dengan alasan apa pun, selalu merupakan
sebuah kesempatan yang sulit didapatkan bagi mereka. Satu
kesempatan terbuka, bagaimanapun mereka lahir di saat
Dafa disebarkan secara luas, dan juga bertubuh manusia.
Saya senantiasa menunggu akan kesadaran mereka.
Sesungguhnya memang ada juga sebagian orang yang
masuk dengan kondisi demikian, mereka telah mengubah
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secara tuntas pemahaman semula, menjadi pengikut Dafa
yang sejati berkultivasi dengan teguh. Namun ternyata
masih ada juga sebagian orang, mereka tidak ingin berubah,
sudah sejak lama berada dalam Dafa dengan tujuan tertentu.
Demi kestabilan Dafa di dunia, saya tidak dapat menoleransi
mereka terus begitu, oleh karena itu mereka akan benarbenar kehilangan kesempatan. Saya pernah mengatakan,
perubahan secara permukaan adalah untuk diperlihatkan
kepada orang lain, dapat atau tidak anda terselamatkan
tergantung pada perubahan dan membubungnya hati sendiri,
jika dalam hati tidak ada perubahan maka tidak akan bisa
meningkat, apa pun tidak akan diperoleh. Sesungguhnya
berkat kalian telah membaca “Zhuan Falun”, dengan
demikian mendapat sedikit berkah pada permukaan tubuh
manusia, selain itu apa pun lainnya juga tidak diperoleh.
Dengan mengandung maksud hati yang begitu buruk,
apalagi yang dapat diperoleh? Wahai manusia! Pikirkanlah!
Apa yang patut dipercayai, apa yang tidak patut dipercayai,
mengapa Xiulian? Untuk siapa Xiulian? Jiwa ini eksis
untuk siapa? Saya yakin kalian dapat memosisikan dengan
benar hubungan untung-rugi ini. Jika tidak, yang kehilangan
bagi kalian merupakan sesuatu yang tidak akan ada lagi
selamanya. Ketika Dafa memperlihatkan wujudnya di
tengah umat manusia, yang kalian kehilangan tidak hanya
sebatas itu saja.
Li Hongzhi
16 Maret 1999
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Kukuh
Xiulian Fa Buddha adalah mulia, bersamaan juga serius.
Para pengikut, kalian hanya mengetahui adanya kebenaran
dan kepalsuan di dunia manusia, namun malah tidak tahu
bahwa kehidupan dalam ruang dimensi lain termasuk para
Dewa, karena perbedaan tingkatan maka hal-hal dan prinsip
kebenaran yang diketahuinya juga berbeda, perbedaannya
sangat besar dalam alam semesta, khususnya di bawah
kondisi yang tidak jelas terhadap realita pelurusan Fa, telah
menimbulkan gangguan dan kontradiksi yang serius, mereka
menempuh cara yang berbeda mengadakan kontak dengan
para praktisi untuk melakukan perusakan, mengakibatkan
sebagian praktisi yang mata ketiganya telah terbuka pada
tingkat rendah timbul keraguan dan ketidakpahaman
terhadap Dafa. Kehidupan-kehidupan dalam Triloka ini
(yang disebut sebagai Dewa) dan bermacam-macam yang
disebut kehidupan tingkat tinggi dari ruang tingkat tinggi,
yang datang masuk karena melarikan diri dari pelurusan
Fa, mereka kebanyakan tidak tahu keadaan sebenarnya
dari pelurusan Fa dan hal-hal yang bertentangan dengan
pelurusan Fa itu sendiri, lalu memperlihatkan atau memberi
tahu para praktisi sejumlah pemahaman dari konsep mereka
sendiri, atau dengan cara mengajarkan sesuatu kepada
praktisi dan sebagainya, untuk merusak keyakinan sejati
dan keteguhan praktisi terhadap Dafa. Padahal semua itu
adalah benda-benda sangat rendah dan ucapan bohong yang
menipu orang, karena sebagai Dewa, penampilannya pun
sangat ramah, sehingga menyebabkan sekelompok praktisi
yang pemahamannya kurang terhadap Dafa timbul pikiran
yang tidak teguh. Oleh karena itu, ada yang tidak belajar Dafa
lagi, ada yang bahkan melangkah ke sisi yang berlawanan.
Dewasa ini, masalah tersebut agak serius. Mengenai hal ini,
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bagi orang-orang tersebut kondisinya boleh dibilang sangat
menyedihkan, bersamaan itu apa yang mereka kehilangan
akan berupa sesuatu yang selamanya tidak dapat diperoleh
lagi, ini jugalah merupakan sebuah malapetaka yang telah
ditakdirkan dalam jiwa mereka.
Di dalam buku “Petunjuk Penting untuk Gigih Maju”
dan “Zhuan Falun”, pada bagian: “aliran Fa yang tidak
mendua,” dan masalah mengenai “bagaimana berkultivasi
bila mata ketiganya sudah terbuka," saya sudah utarakan
semuanya kepada kalian. Mengapa begitu melihat apa
yang disebut kehidupan tingkat tinggi yang berpurapura baik mengatakan sesuatu kepada kalian, lantas tidak
dapat menguasai diri sendiri? Dapatkah mereka membuat
kalian mencapai kesempurnaan? Mengapa kalian tidak
berpikir sejenak? Ketika kalian belum belajar Dafa,
mengapa mereka tidak memedulikan kalian? Mengapa
setelah kalian belajar Dafa, mereka begitu memperhatikan
kalian? Xiulian adalah serius, seluruh prinsip hukum dari
Dafa sudah saya utarakan kepada kalian. Semua ini juga
merupakan jalan yang akan dilalui, ujian yang harus diatasi
dalam Xiulian pribadi kalian. Jika tidak mampu dilewati
itu disebabkan oleh kalian sendiri, saya terus memberikan
kesempatan bagi kalian untuk dapat sadar kembali. Demi
Dafa saya tidak dapat menunggu lagi, mau tidak mau
dituliskan artikel ini. Saya tahu ketika kalian melihat artikel
ini, pasti akan tersadar dengan kaget, namun ini bukanlah
hasil dari kultivasi kalian. Mengapa orang lain justru tidak
diganggu? Saya pernah mengatakan bahwa pelurusan Fa
dilakukan mulai dari luar Triloka, sebagian dari apa yang
disebut Dewa dalam Triloka tidak akan dapat melihatnya,
karena itu baru berani melakukan hal-hal yang merusak
Dafa. Ketika masalah pelurusan Fa memasuki Triloka dan
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dunia manusia, mereka sudah tidak ada tempat lagi untuk
melarikan diri. Tetapi apa yang mereka perbuat seluruhnya
tercatat, bersamaan itu juga telah menjadi suatu hal di mana
mereka sendiri sedang menata posisi untuk dirinya sendiri
di kemudian hari. Ada yang akan diturunkan tingkatannya,
ada yang akan jadi manusia, ada yang akan jadi hantu,
ada yang akan berada dalam penebusan dosa atas segala
yang telah dilakukan, itu berupa pemusnahan berulangulang yang hampir tiada hentinya hingga dimusnahkan
secara total, karena itu adalah posisi yang diperoleh dari
perwujudan Xinxing mereka sendiri yang sebenar-benarnya.
Kehidupan-kehidupan pada tingkat atas semuanya juga
sedemikian rupa ditata kembali posisi mereka dalam Dafa,
apalagi benda-benda tersebut dan manusia biasa di dunia?
Di dalam pelurusan Fa, ada yang meningkat, ada yang
turun, ada yang musnah, biarpun Dewa atau manusia dan
hantu semuanya juga akan diletakkan kembali pada tiaptiap posisi dalam taraf kondisi yang berbeda, dari posisi
tetap eksis hingga pemusnahan total. Menyayangi kalian
sebagai manusia dikarenakan kalian dapat Xiulian, maka
baru diberi tahu kepada kalian prinsip hukum yang begitu
tinggi. Menyayangi kalian dikarenakan kalian dapat berhasil
kultivasi dalam Dafa menjadi Sang Sadar yang sungguhsungguh mulia dengan Fa yang lurus dan kesadaran murni.
Li Hongzhi
16 Maret 1999
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Menyingkirkan Sampai Bersih Sifat Keiblisan
Setelah konferensi berbagi pengalaman Dafa di
wilayah Amerika Serikat barat, sebagian orang yang
mendengar Fa dengan membawa keterikatan hati
mengatakan bahwa Xiulian sudah akan selesai, dan juga
mengatakan Guru akan membawa sebagian orang pergi. Ini
adalah perbuatan yang secara serius telah merusak Dafa,
berupa perwujudan yang gamblang dari sifat keiblisan.
Kapan saya pernah mengucapkan perkataan begini,
atau anda terbawa oleh keterikatan hati lalu sembarang
menyadarinya? Bagaimana anda tahu bahwa anda dapat
mencapai kesempurnaan? Terhadap keterikatan diri
sendiri bahkan anda juga tidak dapat melepaskannya,
bagaimana dapat mencapai kesempurnaan? Dafa adalah
serius, bagaimana mungkin seperti yang dilakukan oleh
agama sesat? Anda masih punya sifat keiblisan apalagi
yang ingin ditampilkan? Mengapa mesti melangkah ke sisi
yang bertentangan dengan Dafa? Jika anda masih mampu
sebagai pengikut saya, hentikanlah segera mulut anda yang
dipergunakan oleh iblis itu.
Hai para pengikut, saya sekali lagi mengatakan
Xiulian adalah serius dan sakral, lagi pula Xiulian kita harus
bertanggung jawab terhadap masyarakat, bertanggung jawab
terhadap manusia, juga harus bertanggung jawab terhadap
diri sendiri. Mengapa justru tidak dapat berkultivasi dengan
menyesuaikan masyarakat manusia biasa, secara terbuka
dan penuh martabat! Saya mengusulkan, semua praktisi
yang telah mengatakan kepada orang lain bahwa tidak ada
waktu lagi, dirinya hendak mempersiapkan sesuatu hal
yang menyangkut kepergiannya, Guru hendak membawa
siapa-siapa pergi dan sebagainya, segera memulihkan
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dampak yang anda timbulkan, baik secara langsung atau
tidak langsung, bahkan hanya sepatah kata, juga tidak boleh
diperalat oleh iblis, bentuk pencapaian kesempurnaan kita
pasti adalah terbuka dan jujur.
Li Hongzhi
30 Maret 1999
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