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Pendapat Mengenai Meluruskan Fa pada Konferensi untuk Para 

Pembimbing Falun Dafa Beijing 

Li Hongzhi 

02 Januari 1995 

Selamat Tahun Baru semuanya! 

Mengumpulkan anda sekalian untuk suatu konferensi di masa Tahun Baru, 

dikarenakan banyak praktisi kita yang mengetahui saya akan segera ke luar negeri untuk 

penyebaran Gong, sehingga konferensi ini tidak bisa tidak diselenggarakan. Oleh sebab 

itu dalam waktu yang sangat mendesak ini, saya mengumpulkan anda sekalian di sini, 

karena ada beberapa situasi yang mesti diberitahukan kepada anda sekalian. Bila tidak, 

beberapa gejala yang telah muncul sekarang, memengaruhi kesehatan perkembangan 

Dafa kita. 

Pertama, membicarakan tentang situasi penyebaran Falun Dafa. Anda sekalian 

tahu Falun Dafa kita sekarang ini mempunyai pengaruh yang lebih besar di berbagai 

tempat di negeri ini. Sekarang ini, para pemimpin dari komunitas qigong, beberapa 

organisasi qigong di berbagai tempat, asosiasi riset ilmu qigong di berbagai propinsi dan 

kota semua mempunyai perasaan seperti ini. Qigong yang lain sedang merosot, hanya 

Falun Dafa yang memperlihatkan tren menanjak dan berkembang sangat cepat. Situasi 

ini dikatakan oleh pemimpin Perkumpulan Ilmu Riset Qigong di berbagai tempat pada 

bidang qigong, bukan kata-kata saya sendiri. Ini juga memperlihatkan suatu hal, hal apa? 

Dafa kita makin berkembang makin cepat, jumlah praktisi makin hari makin banyak. 

Alasan perkembangannya yang begitu cepat, tentu saja harus dilihat dari dua aspek: 

penyebab pertama adalah banyak sekali qigong adalah palsu, membohongi masyarakat, 

tidak memedulikan moral, orang-orang dibodohi sekali dua kali, lama-kelamaan orang-

orang akan tahu, ini adalah satu aspek. Penyebab kedua adalah sesudah Falun Dafa 

kita dipublikasikan, kita berdasarkan bertanggung jawab pada praktisi, bertanggung 

jawab pada masyarakat, telah menguntungkan banyak orang, juga membuat banyak 

orang di antara yang Xiulian sejati dalam Dafa, terhadap kondisi masyarakat dapat 

berfungsi mendorong maju. Dia bisa berhasil efektif dengan begitu baik. Itu juga dapat 

dikatakan kecepatan penyebaran Falun Dafa sangat pesat, secara luas dikenal oleh 

orang-orang, disebarkan makin hari makin luas. Tapi saya sudah katakan di sini, dalam 

situasi yang sangat baik kita juga telah melihat kekurangan dari diri kita, ini sudah pasti, 

para pembimbing di tempat latihan kita, banyak orang yang latihan Gong kita, masih ada 

beberapa praktisi lama, banyak perbuatan mereka yang masih selisih jauh dari 

permintaan Dafa. Telah merusak Falun Dafa dari berbagai taraf, mengakibatkan 

semacam efek merusak. Karena baik selaku seorang praktisi atau baik selaku seorang 

yang Xiulian Falun Dafa, khususnya mereka yang melakukan pekerjaan bimbingan, 

orang lain tidak akan menganggap anda sebagai seorang yang individu, sebagai 

seorang awam yang latihan Gong. Apa pun yang anda perbuat, orang lain akan 

menganggap anda sebagai seorang yang Xiulian Falun Dafa, mewakili citra Falun Dafa, 
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masalah ini sangat penting. Karena banyak sekali orang-orang di negeri ini mengetahui 

Falun Dafa adalah baik, kebaikannya terletak pada ia menekankan Xiulian Xinxing, 

menunjuk pada esensinya. Semua praktisi Xiulian Falun Dafa mengutamakan Xinxing, 

oleh sebab itu pandangan orang lain akan memerhatikan kalian ini sebagai orang yang 

Xiulian Falun Dafa, memerhatikan setiap tingkah laku kalian. Anda berbuat tidak baik, 

orang lain akan menganggap kalian hanya mengatakan di mulut namun tidak diterapkan 

dalam tingkah laku. Jika kalian berbicara sangat baik, namun kelakuannya berbeda, akan 

memberikan perasaan seperti ini pada orang lain, saya katakan ini tidak baik. 

Baru saja saya telah berbicara tentang situasi dari penyebaran Gong, kita juga 

telah melihat situasi semacam ini, ingin mengadakan konferensi ini. Bersamaan ini, saya 

harus membicarakan hal ini kepada anda sekalian sebelum saya ke luar negeri. Karena 

di Beijing, angka yang latihan Falun Dafa jauh lebih banyak, mempunyai pengaruh 

tertentu. Penyebaran Gong saya di luar negeri pada dasarnya adalah sama dengan di 

dalam negeri. Anda sekalian tahu, hari ini saya pergi ke timur laut, besok pergi ke barat 

laut, lusa pergi ke selatan, kemudian datang ke sini dan ke sana, bukankah juga sama 

bepergian? Ini juga adalah sama, tidak lebih dari dua hari jika anda mengelilingi dunia 

satu keliling. Tidak berarti saya telah ke mana untuk selamanya tidak kembali lagi, 

banyak orang berpikir begini. Masih ada satu orang yang berkata: Sekali ini Li Hongzhi 

telah pergi, saya sudah dapat menyatakan diri sebagai raja. Orang yang berpikiran apa 

pun ada. 

Xiulian Falun Dafa kita justru adalah Xiulian Xinxing manusia, tingkah laku anda 

tidak sesuai dengan kriteria orang Xiulian, praktisi kita dapat mengukurnya. Tapi ada juga 

sebagian orang, dia tidak dapat membuat dirinya secara sadar jernih mengenali 

kecenderungan yang salah ini, ekspresi yang salah, ini dikarenakan ada beberapa 

praktisi yang keterikatan hatinya, hati pamer, bermacam keterikatan lainnya belum 

disingkirkan. Kalian semua tahu Fa ini baik, kalian semua juga tahu Fa ini dapat berfungsi 

menyelamatkan manusia. Kalau begitu coba anda pikirkan: Fa ini dapat menyelamatkan 

manusia, mengapa dapat menyelamatkan manusia? Mengapa dapat membuat orang 

berubah menjadi baik? Syarat mutlaknya adalah bila anda tidak ingin berubah menjadi 

baik siapa pun tidak dapat menyelamatkan anda. Namun menjadi baiknya anda, hanya 

dapat dilakukan bila anda sendiri ingin menjadi baik. Setiap tingkah laku juga harus 

disesuaikan dengan kriteria orang Xiulian yang sesungguhnya. Ini adalah masalah yang 

sangat serius! 

Ada beberapa orang mempunyai mentalitas pamer yang ekspresinya sangat 

mencolok. Jika berkembang lebih lanjut, akan merusak Fa, masih dapat memberikan 

beberapa pemahaman yang salah kepada orang-orang yang tidak pernah ikut kelas 

ceramah, dan juga beberapa praktisi di berbagai tempat latihan, sehingga mereka juga 

akan mengikutinya sembarang berbuat kacau, di sini lantas dibicarakan pertanggung-

jawaban dari seorang pembimbing. Tanggung jawab pembimbing adalah sangat penting, 

saya ingat, sebelum saya pergi ke Guangzhou untuk menyebarkan Gong, saya sudah 

berkata begini: saya katakan, para pembimbing, tanggung jawab anda tidak kurang dari 

kepala biara di biara. Mengapa dikatakan begitu? Benar-benar mengajar Gong menuju 

tingkat tinggi, adalah masalah menyelamatkan manusia. Seorang yang khusus 
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berkultivasi, dia juga seorang yang Xiulian sejati, hanya saja dia Xiulian dalam agama, 

sedangkan kebanyakan dari kita Xiulian dalam bentuk di tengah masyarakat. Jika 

demikian, karena anda sekalian memang adalah orang Xiulian, anda sekalian berlatih 

Gong bersama, diskusi bersama, meningkat bersama. Apa bedanya antara pembimbing 

dengan kepala biara di biara? Saya katakan, pada masa akhir dharma, Xinxing praktisi 

Falun Dafa kita lebih tinggi dibandingkan dengan biksu. Saya katakan Xinxing praktisi 

saya lebih tinggi dari biksu, oleh sebab itu para pembimbing kita akan lebih tinggi 

daripada kepala biara, kepala biara Buddha. Jika demikian, apakah beberapa 

pembimbing kita sudah mencapai taraf permintaan kita atau belum? 

Tentu saja, di antara kita yang hadir di sini masih ada beberapa pembimbing yang 

belum menghadiri kelas ceramah. Ini adalah sebuah masalah. Tapi terhadap masalah 

ini kita tidak menentangnya, kelak kita juga tidak akan mungkin membuat praktisi Gong 

di seluruh penjuru negeri setelah berpartisipasi dalam kelas belajar lalu dapat jadi 

pembimbing. Tapi hanya melihat dari apakah anda sudah memenuhi kriteria seorang 

pembimbing atau belum? Sampai taraf mana anda memahami Fa? Bahkan pembicaraan 

dan tingkah laku sama sekali tidak seperti orang Xiulian, tidak sama dengan orang 

Xiulian Falun Dafa, orang seperti ini tidak boleh sebagai pembimbing. Tujuan Xiulian kita 

sangatlah jelas, dapat Xiulian menuju tingkat tinggi, sudah saya bicarakan sangat jelas 

dalam kelas ceramah. Coba anda pikirkan, manusia sejati yang memperoleh Tao, atau 

Buddha, Bodhisattva yang disebut oleh aliran Buddha, bolehkah dia berbicara begitu 

seperti anda? Bolehkah dia seperti pikiran anda begitu tidak murni? Berbuat sesuatu bisa 

seperti perbuatan anda? Tentu saja kita juga tidak meletakkan permintaan yang begitu 

tinggi pada anda, bagaimanapun kita masih seorang yang Xiulian, namun apakah tidak 

seharusnya anda secara ketat mematut diri? 

Kebanyakan praktisi dan pembimbing telah berbuat sangat baik, telah membuat 

konstribusi yang sangat besar, mengorganisasi semuanya untuk belajar sangatlah susah. 

Kita semua datang Xiulian secara sukarela, juga bukan ada siapa yang memberi anda 

jabatan, menyajikan sesuatu, atau berapa banyak uang yang dapat diperoleh. Kita juga 

tidak mempunyai kekuasaan apa pun, juga tidak mempunyai kewajiban yang harus 

dikerjakan, dan juga tidak berkata berapa besar gaji yang dapat diperoleh. Semua 

melakukannya dengan sukarela, berdasarkan antusias kita dan perhatian kita pada Fa 

untuk melaksanakan pekerjaan ini. Bila demikian mengapa kita tidak melakukannya 

dengan baik? Tentu saja, baru saja saya singgung orang yang belum menghadiri kelas 

ceramah. Menurut pemikiran saya, pada masa akan datang kita dapat mengorganisasi, 

mengorganisasi secara khusus, membimbing pengikut baru atau pembimbing baru 

secara periodik, harus melakukannya seperti ini, bila tidak mereka tidak bisa 

mengikutinya. Ada beberapa tempat, satu pengikut lama juga tidak ada. Pusat bimbingan 

harus mengatur beberapa pelatihan yang diperlukan untuk mereka. Tentu saja masalah 

pelatihan adalah masalah akan datang. Kita tidak peduli apakah anda pernah mengikuti 

kelas ceramah atau tidak, mulai sekarang kita meminta semua pembimbing harus 

memahami Fa ini dengan baik. Di antara kita yang memiliki kemampuan, muda dan 

energik, selain dari umurnya yang sudah tua dan ingatan yang kurang, semua harus 

menghafal buku ini. Mungkin yang saya kemukakan sangat tinggi, permintaan terlalu 

tinggi, tapi di beberapa wilayah ada beberapa praktisi dapat menghafal buku dengan 
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lancar, mereka sama sekali tidak memakai buku saat belajar. Semuanya menghafal, bila 

begitu dibandingkan... walaupun kampung halaman saya di timur laut, tapi saya selalu di 

Beijing, Beijing adalah di mana Perkumpulan Riset kita berada, kelas ceramah yang saya 

adakan di sini juga sangat banyak. Fondasi kita masih di sini, oleh sebab itu saya berpikir, 

kita yang di Beijing harus bertindak sebagai pelopor. Seharusnya pelopor ini harus 

dilakukan di Beijing, namun sekarang di berbagai tempat di seluruh negeri semua sedang 

belajar. 

Apa keuntungan dari belajar Fa? Adalah praktisi kita punya masalah, dia akan 

selesaikan sendiri. Satu hal lagi. Walau siapa pun yang ingin bertindak sembarangan, 

praktisi dapat mengidentifikasinya, agar mereka yang melakukan praktik curang dan 

menimbulkan keonaran tidak dapat berfungsi, tidak mempunyai pasar. Mulai dari 

sekarang kita dapat menetapkannya sebagai peraturan. Selama anda ingin Xiulian Falun 

Dafa, selama anda ingin Xiulian dalam Dafa kita, anda harus belajar Fa, kita tidak akan 

mengakui anda jika anda hanya latihan gerakan. Ini bukan menetapkan suatu 

permintaan yang tinggi terhadap anda sekalian, karena dia telah secara serius merusak 

reputasi dari Fa kita. Katakanlah, saya hanya berlatih gerakan tanpa kultivasi Xinxing, 

berbuat sesukanya seketika keluar dari pintu, ingin berbuat apa lantas berbuat apa, 

melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada apa yang manusia biasa lakukan. Saya 

katakan ini tidak diperkenankan, oleh sebab itu saya kemukakan suatu permintaan 

seperti ini. 

Karena beberapa praktisi kita belum menyingkirkan mentalitas pamernya, ada 

beberapa kasus seperti ini telah terjadi, seperti ada beberapa orang yang sering ingin 

memamerkan dirinya. Di sini saya hanya berbicara tentang pembimbing kita, karena ini 

adalah pertemuan para pembimbing, jika saya bicarakan tentang praktisi kita, mereka 

juga tidak dengar, oleh sebab itu saya berbicara tentang para pembimbing kita. Hati 

pamer tidak disingkirkan, penyebab utama yang eksis di sini adalah pembimbing-

pembimbing kita mempunyai pemahaman yang sangat kurang pada Fa, bahkan lebih 

jelek dari praktisi biasa. Namun ada satu masalah, ketika praktisi menjumpai kesulitan, 

dulu tidak baca buku, tidak belajar, walaupun baca buku, juga tidak sering, akhirnya 

muncul kejadian seperti ini. Dia mempunyai banyak sekali pertanyaan yang tidak dapat 

dimengerti, ingin menanyakan pada pembimbing. Seketika bertanya pada pembimbing, 

karena masalah Xinxing dari pembimbing, pembimbing juga tidak belajar Fa, tidak baca 

buku, hanya mempunyai pemahaman yang sangat terbatas pada Fa. Ada beberapa 

pembimbing kemudian berpikir, jika saya tidak dapat memberitahunya, akan 

merendahkan wibawa saya, akan tidak mudah lagi untuk mengorganisasi semuanya 

berlatih Gong saat latihan diperlukan. Tentu saja, tujuannya mungkin ingin membela Fa 

– jangan sampai tidak bisa mengorganisasi semuanya untuk latihan. Oleh sebab itu ada 

beberapa pembimbing berani membuat kesimpulan sembarangan, berbicara menurut 

anggapannya saja, berbicara menurut angan atau mengikuti perasaan sendiri terhadap 

pertanyaan yang mereka belum mengerti. Sebenarnya, itu merusak Fa, sangat parah 

merusak Fa. Saya telah membicarakan hal ini di masa lalu, tidak boleh menggunakan 

perasaan sendiri, menggunakan apa yang telah disadarinya pada tingkatan ia berada 

untuk menerangkan Fa ini. Bukankah masalah ini sudah dikatakan dengan jelas? Hanya 
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satu masalah ini saja! Oleh sebab itu kita semua harus sungguh memerhatikan masalah 

ini. 

Tujuan anda sekalian adalah baik, ingin membela Fa ini. Anda mungkin 

melakukannya dengan tujuan seperti ini: saya bukan demi meningkatkan keperkasaan 

diri. Saya tidak dapat prestasi baik jika saya tidak mampu mengorganisasi para praktisi 

untuk berlatih dengan baik. Namun saya nasihati anda sekalian, untuk menyelesaikan 

masalah ini, cara satu-satunya, jalur satu-satunya adalah anda harus mengerti Fa ini, 

mencerna tuntas Fa ini. Pada saat orang lain bertanya pada anda, anda dapat 

menjawabnya dalam lingkup Fa, ya membicarakan Fa ini. Sedang mengenai berbagai 

manifestasi dari kemampuan Gong, anda boleh tidak memberitahunya. Anda boleh 

katakan, kemampuan Gong ada puluhan ribu bentuk representasinya, bagaimana saya 

dapat memberi tahu anda? Reaksi anda bermacam-macam, reaksi ini, reaksi itu, jika 

anda menganggap anda sebagai orang Xiulian, anda tidak perlu menghiraukannya. 

Berbagai reaksi anda rasakan, juga banyak reaksi anda belum sempat rasakan ia sudah 

lewat, kemampuan Gong tak kurang dari puluhan ribu macam, satu gerakan darinya di 

dalam tubuh langsung dapat dirasakan, kemampuan Gong tersebut mengandung listrik 

yang kuat. Mekanik yang kuat, masih ada lagi benda-benda lainnya, satu gerakan 

darinya dapat membuat anda merasakannya, semua sangat sensitif. Katakanlah, anda 

mempunyai beberapa reaksi, masih juga ada beberapa makhluk hidup yang dievolusikan 

oleh anda. Bila begitu bagaimana anda dapat menjelaskan masalah ini kepadanya, 

tentang masalah ini anda boleh tidak mengatakan kepadanya. Anda dapat katakan, 

semuanya adalah reaksi normal dan semua adalah hal yang baik. Jika memahami Fa 

secara menyeluruh, kita dapat mengatakan sesuai dengan Fa. Dulu, selalu ingin 

membela Fa ini, ingin menjelaskan kepada semuanya lebih banyak, dan khawatir yang 

lain tidak memahami dengan benar, penyebab utama adalah kita tidak memiliki 

pengertian mendalam tentang Fa ini, anda tidak dapat berkata apa pun kepada orang 

lain. Jika tidak dapat mengatakan apa pun, takut diri sendiri kehilangan muka, oleh sebab 

itu berbicara menurut anggapan saja. Bukankah ini secara serius merusak Fa ini? 

Jika perasaan pamer ini berkembang terus, ia akan membantu menumbuhkan 

pengejaran pribadi seseorang terhadap nama dan kepentingan, sebab ia memang 

bersumber dari sini--pengejaran terhadap nama dan kepentingan. Bila terus berkembang, 

ia akan membentuk sebuah faksi, dia akan menjadi raja gunung, anda semua harus 

mendengarkan saya! Apa yang Li Hongzhi kerjakan juga harus mendengarkan saya. 

Pokoknya praktisi juga tidak tahu, dia lantas berkata begini. Salah-salah masih bisa 

berkata Li Hongzhi adalah iblis! Hanya pembicaraan dia yang berlaku. Bukankah kita 

sekarang sudah ada orang seperti ini? Perwujudan dari masalah ini sudah sangat parah. 

Dalam Fa kita, di antara para pembimbing yang hadir hari ini, di Beijing, kasus seperti ini 

tidak seharusnya terjadi lagi, namun ia masih saja terjadi. Itu artinya taraf pengertian Fa 

kita sangatlah kurang, oleh sebab itu ada beberapa orang yang telah berbuat kelewatan, 

sangat keterlaluan, bahkan ada beberapa orang yang secara membuta memuja mereka. 

Terhadap masalah ini, yang kita hadapi adalah kasus bukan individu, hanya berbicara 

masalah ini saja, anda sekalian harus ketat memerhatikan masalah-masalah ini. 
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Masih ada satu masalah lain yang terefleksi di antara para pembimbing kita, yaitu 

suatu niat untuk bekerja. Ini tidak pernah ada dalam sejarah, tapi mengapa ia terjadi 

dalam situasi yang khusus hari ini, terjadi ketika periode sejarah yang spesifik? Mengapa 

situasi ini terjadi? Dalam sejarah, kita orang Tionghoa, atau daerah lain dalam dunia juga 

sama, semuanya menganggap keluarga sebagai pusat, namun manusia zaman 

sekarang, khususnya di Tiongkok, semuanya memiliki pekerjaan sendiri, bekerja seumur 

hidup, jika tidak ada pekerjaan semangatnya langsung roboh. Terjadi situasi seperti ini, 

oleh sebab itu lantas menganggap Falun Dafa kita sebagai suatu pekerjaan dan 

melakukannya. Banyak pembimbing memiliki kondisi seperti ini. Dia juga merasa Fa baik, 

bila tidak dia tidak akan melakukan, masalah yang dikemukakan di depan ini adalah pasti, 

dia tahu baik. Tapi dia tidak berpikir bagaimana saya harus belajar Fa dengan baik, 

mengerti Fa secara baik, bagaimana meningkatkan dirinya dalam Fa, dia berdasarkan 

semacam niat bekerja. “Saya sudah di usia senja, sekarang sudah pensiun, atau sudah 

akan pensiun, tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan, kali ini betapa baiknya ada 

sesuatu untuk dikerjakan, apalagi Gong ini juga baik,” dia membawa hati seperti ini. Coba 

anda sekalian pikirkan, pemikiran seperti ini berbeda seratus ribu mil dengan permintaan 

Fa kita. Kita harus bertanggung jawab pada Fa ini, bukan bertanggung jawab pada 

perasaan anda. Anda merasa tidak ada yang dapat anda kerjakan lagi, tidak ada yang 

dapat diandalkan, dan ingin mencari sedikit pekerjaan, bukanlah begitu, ini adalah suatu 

masalah yang sangat mencolok, mengandung pikiran apa menghadapi Fa, ini adalah 

masalah yang sangat serius! 

Manusia Xiulian, manusia sungguh-sungguh Xiulian menuju tingkat tinggi. Ini 

adalah masalah menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Anda tidak dapat 

mengikuti permintaan pemikiran seperti ini, anda lantas tidak dapat melakukan pekerjaan 

dengan baik, bukankah begitu? Saya mengemukakan berkali-kali, saya telah 

mengatakan masalah ini di berbagai tempat di seluruh negeri, kita tidak dapat 

menganggapnya sebagai suatu unit, suatu badan ekonomi, suatu perusahaan atau 

institusi untuk mengelolanya. Saya selalu mengambil contoh ini: Saat Sakyamuni 

mengajar Fa di masa lalu, khawatir orang berbuat sampai pada bentuk seperti ini, saat 

itu masih belum terlibat hal-hal seperti ini, hanya melibatkan masalah pengejaran 

terhadap nama dan kepentingan. Sakyamuni menyuruh anda meniadakannya, dia 

membawa anda Xiulian di dalam pegunungan hutan belantara atau dalam gua, apa pun 

tidak boleh anda miliki, meniadakannya dari segi materi, agar dapat menyingkirkan 

secara tuntas segala macam keterikatan hati, keterikatan terhadap nama dan 

kepentingan. Tapi kita berada dalam masyarakat manusia biasa, anda sekalian Xiulian 

dalam masyarakat manusia biasa, semua Xiulian dengan kesadaran diri. Sebenarnya, 

saya di sini sama sekali tidak bermaksud mengkritik anda, hanya ingin bertanggung 

jawab pada Xiulian anda, menunjukkan pada anda halangan-halangan yang secara 

serius memengaruhi Xiulian anda menuju tingkat tinggi. Tapi kita sebagai pembimbing 

mempunyai masalah tanggung jawab, yaitu jika anda tidak melakukan dengan baik, 

mungkin sekelompok orang yang dibimbing anda ini, akan menjadi rusak. Bila 

sekelompok orang ini menjadi rusak karena dibimbing anda, kondisi anda sendiri 

bagaimana sudah tidak perlu dikatakan, mungkin anda sudah merusaki sekelompok 

orang! Saya selalu mengatakan masalah ini, niat ingin bekerja, tentu ada sisi baiknya, 
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kita harus meletakkan hubungan ini secara lurus. Bila kalian semuanya sudah tidak 

berniat ingin bekerja, siapa juga tidak ingin menjadi pembimbing, saya katakan pekerjaan 

kita juga tidak dapat dilakukan dengan baik. Anda sekalian juga harus mempunyai 

antusias ingin melakukan pekerjaan ini, namun titik tolak haruslah demi Fa ini. Demi 

untuk belajar Fa dan mendapatkan Fa, menyebarkan Fa, menyelamatkan manusia, titik 

tolaknya tidak boleh secara khusus agar saya dapat mengerjakan sesuatu. Saya pikir 

perbuatan kita dalam hal ini belum cukup baik, kita harus memoles-moles pada masalah 

ini. 

Mulai sekarang para pembimbing kita harus mencerna tuntas Fa ini, saya pikir 

masalah-masalah akan dapat diselesaikan, termasuk juga para praktisi yang belum 

mengikuti kelas ceramah di kelas harus mencerna tuntas Fa ini, oleh sebab itu kriteria 

yang kita tentukan untuk para pembimbing harus tinggi. Masih ada orang lagi yang 

menarik orang lain menjadi pembimbing karena hubungan Qing pribadi, kita berdua 

hubungannya baik, kita berdua hubungannya memang cukup baik sejak dulu, tidak boleh 

dengan cara begini menghadapi masalah-masalah ini. Seharusnya, siapa yang belajar 

baik, siapa yang Xiulian baik, dialah yang melakukan pekerjaan ini, mungkin permintaan 

saya terhadap anda sekalian tinggi. Saya mengetahui kondisi di bawah, namun saya 

berpikir bagaimanapun kita ini ada di Beijing, Perkumpulan Riset Falun Dafa juga ada di 

sini, pusatnya ada di sini, saya katakan jika kita di sini tidak melakukannya dengan baik, 

akan memengaruhi daerah lain. 

Tidak ingin berbicara terlalu banyak, sebab bagaimanapun itu adalah kekurangan. 

Walaupun saya tidak mengkritik anda sekalian, apa yang saya katakan juga adalah segi 

kekurangannya. Konferensi ini tidak mengajak orang lain ikut, juga khawatir 

memengaruhi pekerjaan anda di kemudian hari, oleh sebab itu kita tidak mengajak orang 

lain untuk ikut. Hanya para pembimbing kita yang boleh ikut. Saya berpikir, jika para 

pembimbing kita dapat memberi contoh yang baik, melakukan pekerjaan tersebut 

dengan baik, konstruksi aliran Gong kita dan perkembangan yang normal, tidak akan 

terjadi masalah di kemudian hari. 

Masih ada isu seperti ini, Li Hongzhi ke luar negeri, mungkin tidak kembali lagi. 

Orang yang berkata begini, menganggap saya sama seperti orang biasa. Saya ke luar 

negeri, ke sana mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang, atau akan menetap di sana. 

Saya bukanlah tipe orang seperti itu. Anda sekalian tahu saya mempunyai famili di luar 

negeri, saya setiap saat bisa berangkat ke luar negeri, fasilitas hidup memang lebih baik 

dari sini. Tapi saya juga tidak mengejar benda-benda ini, nama, kepentingan, kenikmatan 

dan lain sebagainya, semua tidak saya kejar, hal-hal itu sama sekali tidak bermanfaat 

bagi saya. Tapi supaya menghindari ada beberapa orang yang tidak tahu, juga 

menghindari ada beberapa orang yang mempunyai pemikiran seperti ini, pada situasi 

ketika saya tidak ada di sini, mungkin pada wilayah lain akan terjadi masalah begini. Agar 

dapat membimbing Xiulian, pada situasi saya pergi, semua masalah akan ditentukan 

secara kesatuan oleh Perkumpulan Riset Falun Gong kita, dan secara kesatuan 

membimbing anda sekalian untuk Xiulian. Dulu segala keputusan yang ditentukan oleh 

Perkumpulan Riset, semuanya juga melalui persetujuan saya, di mana pun saya berada, 

keputusan apa pun dari mereka juga dapat dilakukan setelah mereka menghubungi saya 
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melalui telepon atau fax. Masih ada satu hal, saya juga sudah berbicara dengan mereka, 

ini juga suatu ujian terhadap perkumpulan riset, apakah mereka dapat membimbing anda 

sekalian dengan baik atau buruk dalam situasi saya tidak ada, ini juga suatu percobaan 

buat mereka. Tapi, saya pikir tidak akan terjadi masalah, karena orang-orang yang telah 

lama di sisi saya mempunyai pemahaman yang cukup baik pada metode kerja saya, 

terhadap apa yang ingin saya lakukan, terhadap memopulerkan Fa dan keseluruhan 

yang ingin saya lakukan. Oleh sebab itu, di sini saya secara jelas mengemukakan, pada 

situasi saya tidak ada di sini, Pusat bimbingan di seluruh tempat semua harus patuh dan 

melaksanakan keputusan yang dibuat oleh Perkumpulan Riset. Sebagai seorang 

pembimbing, harus tambah tidak melempar tanggung jawabnya pada yang lain. 

Para pembimbing, saya katakan sebaliknya lagi, banyak di antara kita yang 

menganggapnya semacam gelar. Kita tidak mengizinkan anda sekalian menganggapnya 

“kedudukan”, “tugas” seperti dalam manusia biasa, justru untuk menghindari masalah-

masalah seperti ini, sebagai seorang pembimbing sama sekali bukanlah seorang pejabat. 

Dan juga, bila anda memainkan suatu sikap yang tidak baik di tempat latihan, anda tidak 

akan mempunyai jalan ke luar ketika orang lain berpaling muka dan mengabaikan anda. 

Jika anda membuatnya makin tidak baik, saya tidak ikut latihan lagi boleh atau tidak? 

Oleh sebab itu kita tidak mempunyai kekuasaan apa pun, semuanya melaksanakan 

pekerjaan ini dengan antusias, juga berbuat baik demi orang lain. Oleh sebab itu, kita 

harus memerhatikan metode kerja, memang itu bukan kekuasaan apa pun, bukan 

kedudukan apa pun, saya pikir, penggantian para pembimbing boleh dilakukan pada 

setiap saat setiap tempat. Jangan terikat dengan hal-hal seperti itu, menyuruh saya jadi 

pembimbing saya lakukan, jika tidak menyuruh saya jadi pembimbing, saya menjadi 

praktisi biasa latihan bersama dengan praktisi lain. Sebenarnya menjadi seorang 

pembimbing adalah melaksanakan tugas secara sukarela, bukanlah anda diberi nama 

pembimbing, Xiulian anda lantas mencapai hasil! Bukanlah begitu, hanya saja berbuat 

lebih banyak sedikit konstribusi pada yang lain, lebih banyak menderita kesulitan, lebih 

banyak menanggung pekerjaan. Oleh sebab itu banyak sekali daerah-daerah yang 

terjadi situasi begini, setelah pembimbing tersebut diganti, dia tidak aktif lagi dan bahkan 

ada orang yang bergerombol membentuk faksi. Saya pikir, kasus tersebut seharusnya 

tidak terjadi dalam Falun Dafa. Apakah orang Xiulian dapat melakukan hal-hal seperti ini? 

Saya hanya katakan, para pembimbing kita, kita hanya berbicara tentang masalah-

masalah tersebut dalam tingkat ini. Hal-hal begini jangan dilihat terlalu berat, sama sekali 

jangan dianggap terlalu berat. 

Namun terhadap orang-orang yang benar-benar merusak Fa kita, siapa pun dia, 

muncul satu, kita harus ganti satu, karena kita tidak ada permintaan apa pun terhadap 

praktisi, anda ingin belajar ya belajar, anda tidak ingin belajar, apa boleh buat. Tetapi bila 

anda belajar, kita harus bertanggung jawab pada anda, kita mesti memberi tahu anda. 

Sebagai seorang pembimbing tidak boleh begitu, bila anda berbuat tidak baik akan 

memengaruhi sekelompok dan mengganggu orang lain. Oleh sebab itu, bila kita melihat 

ada yang melakukan dengan cara serong, ketemu satu cabut satu. Saya secara serius 

mengemukakan kepada anda. Ada seorang Sun XX yang berlatih di tempat latihan 

“Taman Hijau Empat Musim” telah melakukan hal-hal buruk pada suatu periode, sampai 

sekarang juga tidak mengakui kesalahannya, tapi kita juga tidak perlu orang lain 
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mengakui kesalahannya. Dia harus mengoreksi dirinya terhadap masalah ini, namun 

tidak ada ekspresi apa pun dari dia, kabarnya malahan memengaruhi sangat jelek, tak 

peduli bagaimana dia menghadapi saya, dari permukaan bagaimana menghadapi saya, 

atau bagaimanapun dia terhadap saya dari belakang, dia telah memengaruhi Fa ini, 

maka dia sudah tidak dapat menjadi pembimbing. Umpama ada orang berkata; saya 

adalah Buddha, asal usul saya adalah siapa. Falun saya sebesar sebuah rumah, atau 

saya lebih kuat dari Li Hongzhi. Bagaimanapun dia berkata juga boleh, saya juga tak 

akan peduli, tapi mutlak tidak boleh tidak memenuhi kriteria pembimbing Falun Dafa, kita 

harus menurunkannya. Jika di kemudian hari, dia sudah berubah baik, mungkin dia akan 

disuruh menjadi kepala pusat bimbingan. Kita juga tidak memandang orang seperti 

semangkok air langsung telah dilihat tuntas, ialah masalah ini, di sini tidak bermaksud 

mengkritik siapa pun, tidak bermaksud menuduh siapa pun. Kita fokus ke persoalan tidak 

fokus ke orang, hanya mengumpamakan contoh ini saja, apakah ada orang lain lagi yang 

telah berbuat seperti ini tapi tidak ditunjuk di sini? Ada, tapi hanya tidak begitu mencolok. 

Masih ada, dulu saya telah berkata, yaitu kita harus membangkitkan suatu tren 

belajar Fa, harus membangkitkan suatu kegairahan untuk belajar Fa. Memahami Fa 

secara baik, hanya dengan memahami Fa secara baik, siapa yang ingin berbuat onar 

juga tidak memiliki pasar lagi, begitu niatnya muncul, sepatah kata, anda akan 

mengetahui apa yang dikatakannya benar atau tidak, coba anda katakan apakah dia 

dapat berbuat onar? Tidak akan berhasil jika ingin berbuat serong, sudah pasti demikian. 

Anda sekalian mengetahui Fa ini baik, sebenarnya, setiap kali dalam berceramah 

di kelas, saya selalu membicarakannya dari sudut yang berbeda. Ada orang yang 

berkata: hari ini saya mendengar Guru berceramah seperti ini, kelas itu Guru berceramah 

lain lagi, sebenarnya, semua masalah adalah sama, saya berceramah dari sudut yang 

berbeda. Tapi, Fa yang selalu saya ceramahkan, jika anda berada dalam proses Xiulian 

yang akan datang, atau dalam peningkatan anda di kemudian hari, atau ketika membaca 

buku pada periode yang berbeda, anda akan temukan hal-hal yang membimbing anda 

sudah tercakup dalam buku ini, semua ada dalam buku. Fa ini mengandung banyak 

sekali benda-benda yang diceramahkan dari sudut yang berbeda, komponen yang 

berbeda dan keadaan yang berbeda, semuanya saya ceramahkan dalam suatu keadaan. 

Oleh sebab itu, ketika anda coba memahami, semuanya juga dapat berhasil. Asalkan 

anda sekalian belajar Fa dengan baik, saya katakan tidak akan ada masalah. Buku saya 

yang ketiga "Zhuan Falun" akan segera diterbitkan, yang mengandung semua isi 

ceramah saya, adalah komperatif sangat komprehensif, akan segera diterbitkan. Yang 

pertama membaca buku ini dan memperoleh keuntungan adalah praktisi Beijing. Kita 

semua harus lebih banyak belajar Fa, memahami Fa dengan baik. 

Saya berulang kali membahas, adalah agar anda benar-benar meningkat, 

mengatakan semua ini pada anda sekalian. Dengan begitu mendesak mengumpulkan 

anda sekalian, juga khawatir anda sekalian tidak dapat menguasai dengan baik dalam 

proses Xiulian pada masa mendatang, atau karena tidak memahaminya dengan baik, 

atau saya tidak membawa anda pada jalan yang benar, merusak di tengah jalan, saya 

merasa juga adalah tidak bertanggung jawab pada anda sekalian. Oleh sebab itu 

mengumpulkan anda sekalian, sekali lagi membicarakan masalah ini pada anda sekalian. 
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Persoalan Xiulian adalah urusan anda sendiri, pada masa yang akan datang, siapa yang 

jatuh ketinggalan, siapa yang tidak mampu melanjutkan, di tempat saya tidak bisa 

membuka pintu belakang atau katakanlah saya melihatnya tidak jelek atau berbisik pada 

saya tentang situasi apa, lalu kita buka pintu belakang, tak pedulikan apa pun, terus 

mengangkat anda naik, ini mutlak tidak diperbolehkan. Anda sekalian tahu Fa yang saya 

sebarkan hari ini, adalah Fa dalam alam semesta, bila saya melakukannya tidak sesuai 

Fa, bukankah saya memelopori merusak Fa? Semuanya tergantung kultivasi anda 

sendiri. Baik memang baik, dapat menyelamatkan manusia, masih dapat membantu 

orang, tinggal melihat anda sekalian bagaimana memahami Fa, bagaimana mengenali 

Fa. Mengumpulkan anda sekalian, hanya ingin berbicara sekian banyak, janganlah 

menganggap konferensi ini sebagai saya karena melihat kekurangan anda, ingin 

mengkritik anda sekalian, bukanlah begitu. Saya merasa lebih baik mengungkapkan 

masalah pada waktunya daripada mengungkapkan di kemudian hari. Kepala 

pembimbing kita di berbagai tempat dan juga para pembimbing, pembimbing tidak benar 

yang kita tunjuk harus segera diganti. Sesudah diganti orang tersebut akan mengerem 

mendadak, pelan-pelan dia akan mengenali masalahnya, dan kembali mulai Xiulian lagi. 

Kepala pembimbing atau pembimbing tersebut, dia lakukan atau tidak adalah sama, dia 

juga dapat Xiulian sampai akhir, dengan mengeremnya, juga sangat baik buat dia, dia 

sendiri juga sudah menyadari, masih terus Xiulian. Juga ada beberapa, kita memberikan 

kesempatan pada dia sekali dan sekali lagi, namun dia tidak dapat menyadari, akhirnya 

sudah terlambat, dia sudah jatuh total menjadi kondisi seperti iblis. Ini adalah pelajaran! 

Saya sendiri lebih suka berbicara terus terang dan tidak suka berbicara berbelit-

belit, belakangan ini, baik pusat bimbingan, cabang bimbingan ataupun pembimbing di 

berbagai tempat, benar-benar telah melakukan banyak pekerjaan, hingga pada masa ini 

Dafa kita punya pengaruh yang begitu besar, tentu saja, Fa baik adalah salah satu aspek, 

anda sekalian sudah banyak memberikan konstribusi, melindungi Fa ini, 

mempromosikan Fa ini. Sesungguhnya Fa ini, saya katakan memang adalah Fa dalam 

alam semesta, juga termasuk anda sekalian, anda sekalian juga berada dalam Fa, bila 

begitu, Fa ini juga milik anda. Melindungi Fa ini atau tidak, mempromosikan Fa atau tidak, 

menyebar Fa ini atau tidak, berasimilasi dengan Fa ini atau tidak, pada masa mendatang, 

semuanya adalah urusan anda. Saya hanya bisa menceramahkan, membawa anda 

menuju jalan lurus ini, inilah yang saya lakukan. Benar-benar mencapai kesempurnaan 

pada masa mendatang, saya katakan semua adalah kultivasi dari anda sendiri. 

Saya tidak ingin menyita waktu kalian terlalu banyak, sebenarnya banyak orang 

yang ingin datang, ingin mendengarkan apa yang Guru ceramahkan menuju tingkat 

tinggi pada konferensi para pembimbing, semua juga datang dengan pikiran untuk 

mencari sesuatu, terikat datang untuk menggali dan menjelajahi pengetahuan, saya 

katakan ini sangat tidak baik. Saya tidak ingin banyak bicara lagi, hanya ingin berbicara 

sekian banyak. Bila anda sekalian mempunyai masalah apa, mempunyai masalah yang 

spesifik, kita memberi sedikit waktu, anda boleh ajukan. Pusat Bimbingan Beijing telah 

mengatur untuk berfoto, nanti pusat bimbingan dan cabang-cabang dapat diatur untuk 

berfoto, tak masalah, foto bersama dengan anda. Seterusnya, ada pertanyaan-

pertanyaan spesifik apa, anda boleh ajukan pada saya. Hanya berbicara begini saja. 
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Saya mendengar ada sebagian praktisi suka bepergian ke berbagai tempat latihan. 

Pergi ke berbagai tempat latihan juga adalah masalah baik, memperkuat hubungan, 

saling tukar pengalaman, juga sangat baik. Namun ada sebagian orang yang pergi ke 

tempat latihan lainnya, seperti membawa semacam hati pamer. Saya sudah mengetahui 

informasi apa, menyebarkan berita burung; atau masalah ini kalian tidak pahami, saya 

memahaminya. Selalu ingin... sedikit gelagat yang terpendam. Hanya sedikit saja, 

mempergunakan Fa ini untuk mengangkat diri, ini juga adalah hati pamer. Bukan sangat 

jelas ingin mengangkat diri, bukan begini, hanya punya sedikit hati pamer. Hati pamer 

seperti ini di antara orang Xiulian sungguh mencelakakan. 

Pengikut: Ada yang bertanya orang yang belum Kaiwu1 bagaimana bisa punya Fashen? 

Shifu: Orang yang belum Kaiwu, harus perhatikan! Orang yang belum Kaiwu bila Xiulian 

mencapai hingga alam Buddha juga bisa ada Fashen, tapi praktisi kita sekarang ini masih 

belum ada satupun, termasuk master qigong aliran Gong lainnya juga masih belum 

satupun yang ada. Setahu saya, yang punya Fashen hanya saya seorang. Mengapa ada 

orang bermimpi terlihat pembimbing kita, masih terlihat kepala pembimbing kita dan 

masih terlihat sesuatu yang lain, itu adalah pikiran anda sendiri ditambah medan ruang 

anda, adalah refleksi hubungan berpadanan dari medan ruang anda, adalah semacam 

kondisi memperalat benda ini merefleksikan ke lingkup medan ruang anda. Selain itu, 

Xiulian hingga taraf tertentu, bila tidak dikunci masih bisa pisah tubuh, yaitu Zhu 

Yuanshen dan badannya bisa pisah tubuh. Tapi, itu semua adalah metode di tingkat 

sangat rendah dan sangat kecil. 

Pengikut: Seseorang XX mengaku diri bahwa ia adalah Bodhisattva Wei Tuo, lagi pula 

mampu mengeluarkan Falun yang dipasang oleh Guru pada praktisi? 

Shifu: Itu adalah timbul gangguan iblis oleh hati sendiri, evolusi dari hatinya sendiri, 

pemikiran dia sendiri. Dia sudah mengeluarkan atau tidak? Yang dikeluarkan adalah 

hasil dari pikiran dia sendiri. Bayangan dari pikirannya yang berada di lingkup ruang 

medan dia sendiri. apa pun dia tidak sanggup lakukan, apa itu mengaku diri adalah 

Bodhisattva Wei Tuo? Saya beri tahu anda sekalian, saya sejak dulu sudah 

membicarakan hal ini kepada anda sekalian: Masa akhir dharma yang tingkat tinggi, dia 

semua juga dalam bencana. Yang seharusnya dipertahankan semua telah 

dipertahankan, yang tidak dipertahankan semua telah hancur seiring meletus, sekarang 

siapa pun sudah tidak ada. Banyak orang melihat Bodhisattva Avalokitesvara, ada 

praktisi membawa patung untuk Kaiguang. Saya beri tahu anda sekalian, manusia ketika 

menyembah Buddha, hati yang terpancar sekejap itu adalah sepotong hati yang paling 

belas kasih, paling Shan, paling baik. Demi mempertahankan sepotong hati anda ini, 

maka memperkenankan anda melihat citra Bodhisattva Avalokitesvara. Sebenarnya 

semua adalah manifestasi Fashen saya. Dulu saya di kelas ceramah telah 

membicarakan persoalan ini. 

Rekaman Pusat Bimbingan Utama Falun Dafa Beijing 

                                                 
1 Kaiwu -- Terbuka kesadaran. 


