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Ceramah Fa pada Konferensi Para Pembimbing di Changchun 

(Li Hongzhi, 26 Juli 1998) 

Sudah lama sekali tidak bertemu dengan anda sekalian, kita yang hadir di sini ada 
banyak orang sama sekali belum pernah bertemu saya, proporsinya masih sangat 
besar. Akan tetapi kultivasi kalian juga baik sekali, boleh dikatakan kita yang sungguh-
sungguh berkultivasi tidak ada satu pun yang tertinggal, baik anda sudah bertemu saya 
maupun tidak itu sama saja. Dalam perjalanan Xiulian ini, asalkan anda berkultivasi, 
pasti tidak akan ada dua macam perlakuan. (Tepuk tangan) 

Kita yang hadir di sini sebagian besar adalah pembimbing, semuanya telah 
banyak memberikan sumbangsih kepada Dafa. Kalian merasa hal-hal yang kalian 
kerjakan seakan-akan sederhana saja, juga tidak seperti pekerjaan kepemimpinan 
dalam manusia biasa yang akan mendapatkan imbalan. Kalian sepenuhnya melakukan 
dengan mengandalkan kegairahan diri sendiri serta pemahaman terhadap Dafa, 
kelihatan sederhana saja, tanpa ada suatu hal yang menggemparkan dunia. Akan 
tetapi saya beri tahu kalian, sesuatu yang tampak makin sederhana dan biasa-biasa 
saja di dunia manusia biasa ini, mungkin pada taraf kondisi Xiulian kalian, yang tak 
terlihat oleh kalian, malah perwujudannya benar-benar berapi-api. (Tepuk tangan) 
Dengan perkataan lain, kalian jangan memandang pekerjaan kalian dengan begitu 
sederhana. Sebagaimana kalian telah melakukan pekerjaan ini, maka harus dilakukan 
dengan baik. Karena kehidupan tingkat tinggi juga sering berkata kepada saya, bahwa 
mereka merasa kalian di sini dapat memberikan sumbangsih untuk Dafa, ini telah 
mengukuhkan sebuah fondasi yang sangat baik bagi jiwa kalian di masa mendatang 
pada periode sejarah di kemudian hari yang sangat panjang. Yaitu mereka juga 
mengagumi kalian, mereka juga tidak mempunyai kesempatan demikian untuk 
melakukan hal tersebut. Sekiranya semua datang ke bumi ini juga tidak tertampung, 
oleh sebab itu pekerjaan ini bukanlah begitu sederhana. Sekarang dalam masyarakat 
manusia biasa ia tidak akan menampakkan banyak hal-hal yang terlalu menonjol, yang 
terlalu melampaui manusia biasa, hanya biasa-biasa saja seperti demikian. Sering kali 
kita dalam Xiulian juga tidak ada sesuatu yang berapi-api, semuanya juga berupa 
penempaan Xinxing kita yang terwujud dalam berbagai perselisihan manusia biasa. 

Sesungguhnya, dahulu banyak praktisi lama kita di Changchun juga tahu, bahwa 
ketika mulai menyebarkan Fa dan menyebarkan Gong, hal itu tidaklah mudah 
dilakukan, telah melalui masa sulit yang penuh terpaan hujan dan badai, baru 
kemudian Fa ini dapat disebarluaskan, dapat membuat lebih banyak orang 
mengenalnya, maka pada awalnya memang sangat tidak mudah dilakukan. Akan tetapi 
kita telah melewatinya, lagi pula Fa ini pada langkah pertama mulai disebarkan adalah 
di tempat kita Changchun ini. Waktu itu tidak diajarkan begitu mendalam seperti hari ini, 
yang diajarkan adalah hal-hal pada masa transisi dari Qigong hingga penyebaran Fa 
sesungguhnya. Kemudian berangsur-angsur baru benar-benar mengungkap jelas Fa 
ini, supaya lebih banyak orang mengenalnya, hal ini dilakukan dengan sangat 
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sistematis. Namun juga tidak seperti yang ditampilkan oleh manusia biasa, perihal 
bagaimana mengatur formatnya dalam masyarakat manusia biasa, kita tidak 
menerapkan cara kepengurusan semacam bentuk pelaksanaan administratif dalam 
masyarakat manusia biasa, maupun bentuk-bentuk dari bidang lainnya. Terlihat 
semuanya adalah sangat wajar, akan tetapi itu dilakukan dari permukaan hingga 
mendalam, karena mengajarkan Fa yang begitu besar adalah amat serius. 

Kita yang hadir di sini kebanyakan praktisi senior, kalian coba berpikir kembali, 
saat Fa ini mulai disebarkan hingga kini, kalian telah melewati masa Xiulian yang begitu 
panjang, dan mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap Fa. Lagi pula ada 
banyak orang yang sedang Xiulian, di antaranya termasuk orang-orang dari lapisan 
masyarakat yang berbeda, mereka yang tingkat pendidikannya lebih tinggi maka 
pemahamannya juga lebih cepat, gejala demikian tidak terdapat dalam Qigong pada 
umumnya. Mengapa bisa demikian? Ini dikarenakan Fa kita adalah benar-benar Fa 
yang lurus, melalui jangka waktu Xiulian yang begitu lama anda sekalian juga sudah 
tahu, bahwa Fa ini mutlak bukanlah suatu teori apapun dalam masyarakat manusia 
biasa, anda menyimak semua ilmu-ilmu umat manusia, dari yang kuno hingga 
sekarang, baik dari dalam maupun luar negeri, juga tidak akan menemukannya. Akan 
tetapi kami juga memadukannya dengan pikiran manusia sekarang, memadukannya 
dengan konsep manusia sekarang, supaya kalian sedapat mungkin dapat mengerti. 
Karena setiap orang juga mempunyai suatu konsep bawaan semula, yang terbentuk di 
masyarakat dalam jangka panjang, hal mana juga berhubungan dengan pekerjaannya 
atau profesi spesifik yang dia tekuni. Misalnya, ada yang menekuni penelitian ilmiah, 
ada yang menekuni bidang militer, ada yang menekuni politik, ada yang berdagang dan 
lain sebagainya. Setiap orang terhadap prestasinya sendiri, maupun terhadap 
pemahamannya yang terbentuk oleh diri sendiri terhadap dunia, telah membentuk 
suatu konsep bawaan semula. Anda mengira prinsip kebenaran haruslah begini, dan 
dia mengira prinsip kebenaran memang haruslah begitu, setiap orang juga mempunyai 
suatu konsep bawaan semula. 

Banyak orang di antara kita pada saat awal mendapatkan Fa, semuanya dihalangi 
oleh konsep bawaan semula ini, maka juga ada suatu proses pengenalan. Tentu saja 
mereka yang belakangan belajar Fa sudah agak cepat, pemahamannya seakan-akan 
tidak ada suatu rintangan. Dahulu pada saat awal hingga satu dua tahun yang lalu, 
ketika kalian mendapatkan Fa, banyak orang juga dihalangi oleh konsep yang 
terbentuk oleh dirinya sendiri pasca lahir. Ada orang menggunakan ilmu pengetahuan 
empiris untuk menilai Fa ini bagaimana, ada orang menggunakan dialektika materialis 
menilai Fa ini apakah sesuai dengan dialektika tersebut; lalu ada orang menilai Fa 
dengan menggunakan pandangan dunianya yang terbentuk dalam kegiatan bisnis, 
yaitu tiap orang dari lapisan masyarakat yang berbeda masing-masing juga terdapat 
rintangan. Demi menjebol rintangan ini, saya sedapat mungkin mengutarakan Fa ini 
dengan menyesuaikan konsep ideologi serta cara pemikiran manusia sekarang. 
Bersamaan itu, dalam ceramah Fa saya juga menjebol semua faktor yang merintangi 
anda memperoleh Fa. Kalian tahu, ada banyak orang begitu membaca buku saya, 
pertama kali merasa saya sedang membicarakan ilmu pengetahuan, padahal bukan. 
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Kami seyogianya menggunakan cara pemikiran manusia sekarang untuk menjebol 
konsep anda itu, supaya anda memahaminya. Sedangkan saya telah banyak sekali 
melakukan hal-hal seperti ini, dengan mengamati kondisi manusia sekarang, barulah 
saya membuat pengaturan yang demikian. Tujuannya ialah agar anda dapat 
memperoleh manfaat dan mendapatkan Fa dalam penyebaran Fa ini, tidak dipengaruhi 
oleh berbagai konsep, maka barulah dilakukan seperti ini, oleh sebab itu dalam 
beberapa tahun penyebaran Fa, baru dapat membuat lebih banyak orang memperoleh 
Fa. 

Para pembimbing dan praktisi lama yang hadir di sini, kalian telah banyak sekali 
melakukan pekerjaan mulia yang kalian masih belum ketahui. Betul-betul adalah 
pekerjaan yang mulia. Ekspresinya dalam masyarakat manusia biasa memang adalah 
biasa-biasa saja. Fa ini disebarkan secara umum, Dia dapat dikenal oleh lebih banyak 
orang, orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Jika tidak ada orang yang 
belajar, tidak ada orang yang berkultivasi, itu sama dengan sia-sia. Akan tetapi Fa kita 
ini telah mengutarakan kebenaran alam semesta, yang tidak pernah diutarakan oleh 
seseorang sejak terciptanya langit dan bumi. Kita seyogianya menggunakan cara 
penyampaian yang masuk akal, menggunakan konsep yang dapat dimengerti oleh 
manusia, dengan sebuah cara yang demikian mengutarakan Fa untuk menjebol 
rintangan anda, supaya anda benar-benar memahami prinsip-prinsip alam semesta. 
Maka pada waktu Fa ini disebarkan saya sudah tahu, tidak ada masalah bagi manusia 
untuk mempelajarinya. Akan tetapi apakah manusia dapat benar-benar meneruskan 
kultivasi dengan sungguh-sungguh, masih menyangkut sebuah masalah, yaitu apakah 
kita bisa mempunyai suatu lingkungan yang benar-benar dapat untuk berkultivasi 
dengan sungguh-sungguh, supaya para praktisi dalam memperoleh Fa dan Xiuliannya 
dapat meningkat dengan langkah mantap, ini adalah hal yang sangat penting. 

Kemarin saya masih mengatakan kepada penanggung jawab dari Pusat 
Bimbingan di Changchun: pekerjaan kalian yang paling-paling penting adalah mampu 
menciptakan suatu lingkungan Xiulian yang stabil dan bebas gangguan untuk praktisi 
kita, ini adalah tanggung jawab terbesar kalian. Kalian yang hadir di sini juga sama, 
supaya Pusat Bimbingan, lokasi bimbingan kalian bebas gangguan, membimbing 
semua orang menjalani Xiulian, itu adalah tanggung jawab terbesar kalian, tentu saja 
pekerjaan tersebut saat permulaan sayalah yang melakukan, sekarang kalian yang 
melakukannya, karena kalian sudah menjadi satu anggota Dafa. Menghadapi orang 
yang begitu banyak, saya sendiri juga tidak mungkin bepergian ke mana-mana 
melakukan hal ini. Di seluruh negeri ada dua ribu lebih kabupaten, setiap kabupaten, 
setiap kota ada berapa banyak lokasi latihan, tidak mungkin tubuh saya seorang diri 
terus bepergian. Karena Fa telah diajarkan, kita mempunyai Fa, anda sekalian juga 
tahu bagaimana berbuat, dan juga melakukannya dengan baik sekali, tidak ada 
peraturan dan ketentuan apapun dari kita. 

Anda sekalian tahu pada waktu Sakyamuni mengajarkan Fa, untuk menghindari 
agar para pengikutnya tidak terjadi masalah di dalam Xiulian, dia telah menetapkan 
seratus lebih aturan pantangan. Tujuannya adalah supaya mereka berkultivasi 
menuruti aturan pantangan tersebut, tidak timbul masalah, dapat menjamin mereka 
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mencapai kesempurnaan. Akan tetapi sekarang kita tidak ada peraturan dan ketentuan 
apapun, mengapa tidak ada? Karena saya tidak ingin menggunakan bentuk eksternal 
apapun untuk mengendalikan seseorang. Karena bentuk eksternal apapun, perintah 
atau dengan suatu tindakan apapun, semua itu tidak mungkin mengubah hati manusia, 
hati manusia harus mengandalkan diri sendiri yang mengubahnya. Bila dia sendiri tidak 
ingin berubah, siapapun tidak dapat mengubahnya, segala peraturan dan ketentuan 
hanya dapat mengatasi hal-hal permukaan, tidak dapat menyelesaikan masalah 
fundamental. Karena jika hati seseorang sama sekali tidak bergerak berarti tidak ada 
perubahan, di saat anda tidak melihat dia masih tetap akan berbuat menurut konsep 
dia sendiri, ini adalah pasti. Maka hal yang terpenting semata-mata adalah perubahan 
hati manusia, membubungnya kembali hati manusia, hanya dengan demikian baru 
dapat membuat seseorang berubah dari yang paling hakiki, membuat manusia 
membubung kembali, membuat orang Xiulian mencapai kesempurnaan. Selain itu, 
tidak ada cara lainnya. 

Demi pekerjaaan ini, kita semua telah berjerih payah melakukan banyak hal. Saya 
tidak dapat seperti manusia biasa menyampaikan terima kasih kepada anda sekalian, 
karena anda adalah orang Xiulian. Kalian semua juga menyatukan pekerjaan sendiri 
dengan peningkatan diri sendiri, pekerjaan anda dan Xiulian anda mutlak tidak dapat 
dipisahkan. Kerunyaman dan selisih pendapat yang anda temui di dalam pekerjaan, 
maupun konflik yang meruncing, semua itu adalah kesempatan yang terbaik bagi anda 
untuk meningkatkan Xinxing. Bila tidak menciptakan kesempatan seperti ini bagi anda, 
maka pembimbing kita tidak dapat meningkat lagi. Sekiranya semua orang dapat 
menuruti anda, apa yang anda katakan dituruti saja, saya pikir kendati anda membawa 
mereka ke jalan sesat mungkin juga tidak akan diketahui, benarkah demikian? Tentu 
saja kita tidak akan berbuat demikian. Akan tetapi, anda akan mendapat peningkatan di 
dalam Xiulian anda dan pekerjaan anda, yaitu pekerjaan anda harus dipadukan dengan 
Xiulian anda. Saya juga tidak akan menyampaikan kata-kata terima kasih apapun, 
karena kalian semua adalah pengikut saya, tidak lazimnya Shifu menyampaikan kata-
kata terima kasih kepada pengikut, maka saya juga tidak mengatakannya. (Tepuk 
tangan) 

Saya sangat gembira dalam hati bertemu dengan anda sekalian. Saya berturut-
turut telah berkomunikasi dengan sebagian praktisi, saya melihat perubahan kalian 
sangat besar, sekalipun yang bergabung dalam waktu singkat, perubahannya juga 
sangat besar, ada beberapa memang perubahannya cukup besar. Dengan sekejap 
satu tahun lebih sudah berlalu, sejak ceramah Fa pada kesempatan yang lalu di 
Changchun, selama beberapa tahun ini sepertinya tidak pernah ada pertemuan dengan 
kalian begitu banyak orang. Kali ini saya pulang kampung, juga memang ingin bertemu 
muka dengan anda sekalian. Dahulu kita selalu mengkhawatirkan satu masalah, 
apabila saya begitu muncul di suatu tempat, maka akan ada banyak sekali praktisi 
berdatangan menuju tempat tersebut. Dengan demikian akan menimbulkan tekanan 
terhadap banyak aspek dari masyarakat ini, khususnya Dafa kita ini, orang yang 
mempelajarinya terlampau banyak, di dalam negeri dan di luar negeri bila dijumlahkan 
ada seratus juta lebih. Lagi pula sekali orang-orang bersinggungan, mereka akan 
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belajar dengan mantap, tidak seperti latihan lainnya yang berupa sekelumit benda, hari 
ini berlatih, besok tidak berlatih lagi. 

Tetapi yang kita pelajari ini tidak sama. Anda sekalian datang bergabung, kami 
bertanggung jawab terhadap kalian, agar kalian dapat Xiulian, meningkatkan diri, 
membubung kembali dan mencapai kesempurnaan. Anda sekalian juga dapat melihat 
akan hal ini. Lagi pula kita bertanggung jawab terhadap masyarakat, walau dalam 
kondisi apapun penampilan kita selalu lurus. Bagi masyarakat juga baik, bagi individu 
juga baik, bahkan bermanfaat pula bagi keluarga anda atau lingkungan hidup anda 
yang berbeda, hal ini tidak perlu banyak saya bicarakan, anda sekalian juga tahu. 
Dengan demikian barulah membuat Fa ini mempunyai pengaruh yang begitu besar di 
masyarakat, barulah ia dapat memerankan fungsi yang begitu besar, baru ada begitu 
banyak orang datang mempelajari. Sekali saya muncul di suatu tempat, banyak orang 
akan berdatangan, sehingga tekanan di berbagai aspek akan menjadi sangat besar. 
Ada praktisi bertanya pada saya: “Dapatkah Guru datang ke tempat kami?” Saya sulit 
menjawabnya bagi dia. Jika saya mengabulkan, maka saya harus pergi, oleh sebab itu 
saya jadi sulit mengatakannya. Sekali saya telah mengabulkan, selang beberapa waktu 
praktisi di tempat itu semua akan memberitakan, jadi saya belum sempat tiba, di 
tempat itu sudah berdatangan banyak orang, mungkin bisa terjadi demikian. 
Khususnya jika jumlah orangnya menjadi banyak, sedangkan beberapa instansi 
berwenang di masyarakat masih tidak dapat mengenali atau masih belum paham 
terhadap kita, maka akan membuat kita mengalami sejumlah kerugian, lingkungan 
Xiulian praktisi akan dibuat rusak, oleh sebab itu saya tidak ingin melakukan hal yang 
demikian. 

Akan tetapi hari ini saya kira dikarenakan dua sebab: satu ialah sudah setahun 
lebih tidak bertemu, di samping itu juga karena kampung halaman, anggaplah ini 
sebagai sesuatu yang khusus, lagi pula yang kita temui adalah para pembimbing, 
hanya dapat dikatakan sebagai pertemuan para pembimbing. Karena untuk pertemuan 
dengan para praktisi juga tidak ada tempat yang begitu besar, di kota Changchun 
masih belum ada tempat semacam itu untuk pertemuan beberapa puluh ribu orang, jadi 
hanya bisa seperti ini saja. Satu sebab lainnya, karena saya pada dasarnya bermukim 
di luar negeri, maka dalam hal ini mungkin juga telah menghindari kerepotan. Inilah dua 
sebab yang dimaksud. Tetapi biarpun saya berada di mana, keadaan Xiulian anda 
saya tahu semuanya, setiap orang juga saya tahu. Asalkan anda mempelajari, anda 
berkultivasi, saya niscaya akan memerhatikan anda. 

Tidak masalah sekiranya kalian telah membeli buku bajakan, hal ini adalah pasti. 
Perihal buku, kertas putih bertulisan hitam, itu sendiri tidak memerankan efek. 
Termasuk buku “Zhuan Falun” kita, maupun buku-buku kita lainnya, yang benar-benar 
memerankan efek adalah kandungan makna di baliknya dan sebab-sebab hakiki yang 
sesungguhnya di balik itu. Ini tidak terdapat pada buku-buku lainnya. Selain itu, biarpun 
buku anda adalah buku salinan tangan, maupun buku bajakan, asalkan anda 
mempelajarinya dan anda berkultivasi, dengan sendirinya akan ada kandungan makna 
padanya, karena Fa Buddha tanpa tepi, keampuhan yang dimanifestasikan olehnya 
amat besar. Lagi pula ini tidak seperti pengertian mengenai waktu dan ruang pada 
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manusia biasa, sama sekali berbeda. Namun buku bajakan yang diedit ulang, semua 
itu jangan dibeli, dan juga setelah ditemukan harus berkoordinasi dengan pihak 
berwajib untuk diusut. Jika buku bajakan tersebut dicetak mengikuti susunan buku 
semula, itu boleh saja, buku semacam ini isinya tidak akan ada kesalahan. 

Hari ini saya utamanya adalah ingin bertemu dengan anda sekalian, banyak orang 
juga ingin bertemu dengan saya, maka hari ini saya duduknya agak tinggi. (Tepuk 
tangan) Sebagaimana saya telah datang, secara sambilan saya akan membicarakan 
lagi beberapa masalah kepada kalian. Kita berjumpa muka satu kali juga tidak mudah, 
seandainya kita yang hadir di sini ada yang perlu mengajukan pertanyaan, anda boleh 
tulis di lembaran kertas dan serahkan kemari, saya akan menjawabnya untuk kalian. 
Tetapi pertanyaannya harus ringkas, anda jangan berkata: Guru, betapa saya 
merindukan anda, atau betapa bagusnya Fa ini, kemudian baru mengajukan 
pertanyaan. Kata-kata tersebut tidak perlu. Anda tulis saja pertanyaan ini, pertanyaan 
itu, langsung ke persoalannya, dengan demikian saya membacanya jadi cepat, tidak 
menghabiskan waktu untuk menjawab pertanyaan. 

Pertama saya bicarakan dua masalah. Ada beberapa hal saya pernah 
membicarakannya pada situasi yang berbeda, namun ada kalanya di daerah tertentu, 
atau lingkungan tertentu hal tersebut tampak lebih mencolok, jadi pembicaraan ini 
sama juga seperti pengulangan. Tetapi saya boleh membicarakannya lagi secara detail 
kepada kalian. 

Masalah pertama yaitu, mengapa tata bahasa Dafa kita tidak standar? Masalah ini 
bagi mereka yang berada di antara kaum intelektual, mereka dari tingkatan yang taraf 
pendidikannya lebih tinggi, khususnya yang menekuni bidang sastra, atau yang 
mempelajari bahasa Tionghoa dan lainnya, yaitu orang-orang dari aspek tersebut, ini 
merupakan rintangan yang amat besar. Mengapa kami tidak dapat menggunakan 
bahasa manusia biasa yang standar untuk mengutarakan Fa? Anda sekalian tahu, 
istilah yang telah distandardisasi, ia telah diberi definisi, “istilah ini artinya begini”; di 
samping itu, bahasa yang standar adalah terbatas, tidak mampu mengungkap Fa yang 
mahabesar. Alam semesta yang mahabesar, planet bumi manusia hanyalah sebutir 
renik debu di dalam debu, itupun masih belum masuk hitungan tersebut, begitu kecil-
lah kiranya. Bagaimana ia dapat menampung Fa yang begitu besar? Fa alam semesta 
bagaimana dapat distandardisasi dengan bahasa manusia? Bagaimana dapat 
menyesuaikan bahasa manusia yang standar? Ini mutlak tidak mungkin. 

Fa kita ini semata-mata memanfaatkan bahasa manusia. Perihal bagaimana 
menggunakan bahasa ini untuk diutarakan, asalkan anda dapat mengerti sudah cukup, 
beginilah tujuannya. Oleh sebab itu bahasanya memang tidak standar. Demi 
pengajaran Fa di hari ini, dalam benak saya tidak ada sesuatu yang terbentuk oleh 
konsep apapun yang sudah ada semula. 

Saya bicarakan lagi satu masalah, yaitu mengapa dalam Dafa kita ada istilah 
aliran Tao. Ada tokoh agama tertentu menyerang kita dengan mengatakan: “Dia 
berbicara campur aduk dari aliran Buddha dan aliran Tao, juga membicarakan ilmu 
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pengetahuan.” Sesungguhnya bagaimana mereka bisa tahu? Tak peduli apakah ilmu 
pengetahuan, maupun aliran Tao dan aliran Buddha, semuanya adalah sekelumit hal 
pada tingkat paling rendah dari Dafa ini. Tentu saja saya mengutarakan Fa kepada 
manusia masa kini, seyogianya harus diutarakan dengan memadukan konsep manusia 
sekarang, jika saya mengutarakan dengan menggunakan bahasa dan istilah di atas 
langit, anda juga tidak mengerti mendengarnya, atau kita menciptakan banyak istilah 
baru masa kini, anda tetap saja tidak mengerti mendengarnya, maka harus 
mengutarakan Fa secara demikian. 

Lalu mengapa ada istilah aliran Tao? Sesungguhnya dalam situasi yang berbeda 
saya pernah membicarakan masalah ini. Dafa kita ini jauh melampaui lingkup aliran 
Buddha kita, saya mengutarakan Fa alam semesta adalah berbasis pada aliran 
Buddha. Tak peduli seberapa besarnya Dafa ini, saya tidak berada di dalamnya; kalian 
kehidupan apapun semuanya berada di dalamnya. Jadi dengan kata lain, kehidupan 
apapun juga adalah Dafa yang menciptakannya, lingkungan dan corak hidup kalian 
semuanya juga adalah Dafa yang menciptakannya. Maka di bawah rangkuman Dafa 
ini, yaitu di dalam segenap alam semesta, tentu saja Ia tidak hanya satu aliran dari 
aliran Buddha saja. Sudah pasti Ia terdapat aliran Buddha, Tao, masih ada berbagai 
jenis Dewa lainnya yang belum boleh diketahui oleh kalian, berbagai jenis Dewa yang 
berbeda. 

Alam semesta yang begitu besar, saya sedang mengutarakan Fa yang begitu 
besar, tentu saja di dalamnya terdapat sesuatu dari aliran Tao, sesuatu dari Dewa. 
Sesungguhnya ada yang tak terlihat oleh kalian, di dalamnya masih ada sesuatu dari 
agama Barat. Karena hari ini yang saya hadapi tidak hanya orang Tionghoa, tidak 
hanya satu bangsa, melainkan banyak bangsa. Masih harus membakukan segala 
materi dan kehidupan yang menyimpang kembali pada tahap yang paling primitif, 
paling awal dan paling baik, maka barulah dilakukan secara demikian. Jadi dengan 
kata lain, walau saya berkata sedang mengutarakan Fa Buddha, namun pada 
hakikatnya saya mengutarakan Fa alam semesta dengan berpijak pada basis Buddha. 
Hasil pencapaian saya adalah citra Buddha, jadi saya mengatakan Fa Buddha juga 
tidak salah. 

Saya harus bertanggung jawab untuk kalian, saya tidak dapat menjemput kalian 
semuanya ke dunia Falun aliran Buddha, atau ke dunia Buddha lainnya. Karena kalian 
semua sedang memikirkan sebuah masalah: Oh Guru, saya niscaya ingin pergi ke 
dunia Anda. Apa yang kalian pikirkan itu tidak salah, tetapi saya beri tahu kalian, saya 
hanya melihat hati kalian. Dengan konsep manusia biasa memikirkan Dewa, dengan 
pikiran manusia biasa memahami Dewa, selamanya juga tidak dapat terpikirkan 
dengan jelas. Seandainya hari ini anda berpikiran Dewa, segala konsep anda akan 
terjadi perubahan. Jika anda dahulu punya dunia anda sendiri, jika anda datang dari 
tingkat berbeda untuk memperoleh Fa, jika anda adalah Tao, anda adalah Dewa, maka 
anda masih harus kembali ke tempat anda semula. Saya sering memberi tahu anda, 
bahwa anda bahkan tidak tahu dahulu anda itu apa, bagaimana gerangan masalahnya. 
Maka anda cukup peduli pada kultivasi saja, cukup peduli berasimilasi dengan Dafa ini, 
dapat pula dikatakan, tak peduli anda adalah Buddha, Tao maupun Dewa, anda juga 
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harus berasimilasi dengan Dafa alam semesta ini baru memungkinkan anda kembali, 
hal-hal di kemudian hari dijamin akan membuat anda pasti merasa puas. Bukan saja 
membuat anda pasti merasa puas, apa yang anda dapatkan juga adalah sesuatu di 
luar dugaan anda, saya berikan anda sesuatu yang lebih baik dan lingkungan yang 
lebih baik dari semula, semua itu di luar dugaan anda. (Tepuk tangan) Jadi yang saya 
sampaikan adalah, mengapa kita ada istilah dari agama lainnya, beginilah maksudnya. 

Berbicara perihal agama, saya kira itu adalah pemahaman manusia, sebutan yang 
dibuat oleh manusia. Pengertian dari agama juga sangat samar, ia tidak memiliki suatu 
definisi yang tetap. Sakyamuni di saat mengajarkan Fa tidak mengatakan bahwa dia 
adalah agama; Yesus juga tidak mengatakan dia adalah agama Kristen; Santa Maria 
juga tidak mengatakan dia adalah agama Katolik. Sesungguhnya mereka punya 
sebutannya sendiri, mereka punya sebutannya sendiri terhadap para pengikutnya, 
tetapi mutlak bukan berupa pengertian seperti yang dikatakan manusia. Dewa tidak 
mengakui agama, oleh sebab itu sekarang banyak orang dalam agama tidak dapat 
mencapai keberhasilan kultivasi. Sesungguhnya mereka belum tentu benar-benar ingin 
Xiulian, hanya memiliki sebuah niat hati, merasa baik, yang mereka bela adalah agama 
itu sendiri bukan Buddha. Buddha hanya memandang hati manusia, Dewa hanya 
memandang hati manusia. Anda berada dalam agama, jika diri sendiri tidak dapat 
sungguh-sungguh berkultivasi, itu tidak terhitung sebagai apa-apa. Hanya dapat 
dikatakan anda telah menganut suatu agama, atau anda telah menjadi biksu maupun 
biksuni, tetapi tidak berarti anda adalah pengikut Buddha. Buddha hanya memandang 
hati manusia, menjadi biksu atau biksuni adalah suatu formalitas, menandakan sebuah 
hati yang mengarah pada Buddha. Hanya perubahan secara hakiki barulah benar-
benar sebagai pengikut Buddha. Jika hati anda tidak melepaskan keduniawian, hati 
anda tidak berpatutan sebagai pengikut, apapun tidak ada gunanya. Tentu saja bila 
anda katakan: “Hati saya sangat saleh.” Kesalehan anda itu adalah khusus ditujukan 
pada agama dan bentuk-bentuk penampilan anda yang mengandung suatu maksud, 
bukan berupa kultivasi, itu sama saja tiada bedanya. 

Masalah ini utamanya mengungkap bahwa Dafa ini mahabesar, Ia telah 
merangkum segala metode Xiulian yang ada dalam alam semesta dan segenap 
kehidupan. Saya telah membicarakan istilah aliran Tao, itu masih terhitung sedikit, 
karena di atas bumi agama ortodoks yang terwariskan tidak seberapa, maka hanya 
dapat dikemukakan beberapa macam ini. Sesungguhnya dalam alam semesta metode 
Xiulian ada banyak sekali, sedangkan yang dalam masyarakat manusia hanya 
beberapa macam saja. 

Karena saya sekadar ingin bertemu muka dengan anda sekalian, tidak ingin 
berbicara lebih banyak. Mengenai hal-hal di dalam Xiulian, baik anda bertemu dengan 
saya maupun tidak, sama saja dapat berkultivasi, ini tidak ada masalah. Namun kalian 
selalu ingin bertemu dengan saya, maka saya seyogianya menggunakan kesempatan 
ini menemui anda sekalian. Karena saya belum menyiapkan materi yang lebih banyak 
untuk dibicarakan pada kalian, saya kira untuk pertemuan satu kali juga tidak mudah. 
Tadi saya mengatakan pada kalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan. Maka 
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kalian sudah boleh menyerahkannya kemari, bila ada sesuatu yang perlu dijawab akan 
saya berikan jawabannya bagi kalian. 

Pengikut: Dalam dua buah artikel berjudul “Mencabut Sampai ke Akar-akarnya” dan 
“Eksis untuk Siapa?” terdapat dua pemahaman di tempat kami, satu mengatakan demi 
membela Dafa berbuat demikian adalah benar; yang satu lagi mengatakan demi 
Xiulian, setelah berhasil Xiulian ke atas, itu adalah perlindungan terbesar terhadap Fa. 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, setelah saya menulis dua buah artikel tersebut, 
ada orang dapat membacanya dengan menggunakan hati orang Xiulian, ada orang 
membacanya dengan hati manusia biasa. Ada orang walau dirinya telah berbuat salah 
juga tidak mengakui. Setelah melihat tulisan saya dia masih tidak mau mengakui, dia 
masih saja menggunakan hati manusia biasa untuk membela diri. Di antara kita masih 
ada orang di saat berdua dalam keadaan berdebat, keduanya juga mencari-cari 
perkataan saya di dalam Fa untuk saling bersilat lidah. Kalian semua sedang 
menggunakan hati manusia biasa mengutip Dafa secara lepas konteks. Kalian semua 
tidak memahaminya dengan berpijak pada sudut pandang Dafa. Bila kalian berganti 
suatu sudut pandang untuk memahami, maka kalian tidak akan seperti ini. Segala 
konflik yang dialami juga berhubungan dengan keterikatan sendiri. Artikel “Mencabut 
Sampai ke Akar-akarnya” dikarenakan di Beijing terjadi suatu peristiwa, banyak di 
antara kita mungkin juga tahu kejadiannya, saya tidak ingin membicarakan peristiwa itu 
sendiri bagaimana. 

Pengikut: Sakyamuni datang dari alam semesta tingkat keenam, mengapa dia tidak 
melihat tepi alam semesta kecil? 

Shifu: Ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami dengan menggunakan pemikiran 
logika manusia biasa dari kalian. Padahal Sakyamuni tidak sebatas datang dari alam 
semesta tingkat keenam, melainkan datang dari taraf kondisi yang sangat-sangat 
tinggi. Sekiranya dia datang ke dunia manusia dengan membawa benda-benda yang 
begitu tinggi, itu tidak memungkinkan, sedangkan manusia di saat itu hanya dapat 
menerima prinsip Fa yang terbatas, maka Sakyamuni telah mengajarkan Fa Arhat, 
sekarang yang tertinggal juga adalah hal-hal tersebut. Tetapi ketika itu dia memang 
telah mengutarakan pula banyak prinsip Fa yang lebih tinggi, namun semua itu tidak 
terwariskan. Selama 40 tahun lebih dalam pembabaran Dharma, dia memang telah 
mengutarakan pula Fa yang terdapat dalam “empat besar”. Hal-hal tersebut tidak ada 
hubungannya dengan Xiulian kalian. Saya beri tahu anda, tak peduli seseorang datang 
dari mana, di antara kita yang hadir di sini juga ada yang datang dari tingkat yang amat 
tinggi, namun anda tidak dapat melihat apapun, bahkan sesuatu di luar manusia anda 
pun tidak dapat melihatnya. Orang yang berada di tengah Xiulian, atau agar seseorang 
dapat bertahan di bumi selama proses pengajaran Fa, maka harus dilakukan secara 
demikian, harus ada pembatasan. Saya beri tahu kalian, seandainya saya tidak 
mempunyai sebuah pikiran manusia biasa, saya pun tidak dapat bertahan di sini. Justru 
karena sebelum saya melakukan pekerjaan ini, telah dilengkapi sebuah pikiran 
manusia, untuk mempertahankan diri di tengah manusia, agar dapat membabarkan Fa 
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kepada kalian secara demikian. Ada banyak hal tidaklah dapat kalian pahami dengan 
begitu saja. 

Pengikut: Rintangan bahasa apakah memengaruhi pekerjaan pembimbing? 

Shifu: Rintangan bahasa ini ada yang besar dan kecil, jika kita dalam berbicara ada 
sedikit gagap atau lidah agak bermasalah, atau daya penyampaiannya agak kurang 
sedikit, semua itu tidak berpengaruh. Tetapi seiring hari ini jumlah orang yang belajar 
Dafa kian hari kian banyak, lapisan masyarakat yang tersentuh makin lama makin 
tinggi, maka sekiranya pembicaraan kita bertele-tele, saya kira tidak cocok. Ada banyak 
orang yang tingkat pendidikannya tinggi, pada masa awal dia belajar Fa, keadaan 
demikian memang bisa berpengaruh. Maka saya usulkan: Jika pembimbing kita 
terdapat rintangan bahasa, boleh siapkan seorang asisten yang punya pemahaman 
tinggi terhadap Fa, yang tingkat pendidikannya tinggi (tingkat pendidikan tinggi tidak 
berarti pemahamannya tinggi terhadap Fa), dia harus punya pemahaman yang sangat 
tinggi terhadap Fa, minimal belajar Fa sudah ada satu periode waktu, sudah melewati 
sejumlah cobaan, sudah bisa mantap tidak labil lagi, siapkan orang semacam ini untuk 
menjadi asisten anda, atau bertukaran posisi. Karena kalian menjadi pembimbing juga 
bukan demi melakukan pekerjaan ini, semua adalah demi Xiulian. Barang siapa 
mengatakan “biarlah saya yang jadi pembimbing, tidak boleh dicopot”. Saya kira 
keterikatan semacam ini cepat lambat harus disingkirkan, cepat lambat pasti timbul 
sekali kejadian. Anda datang bukan untuk menjadi pembimbing, anda datang untuk 
Xiulian, hal ini harus anda camkan betul-betul. Saya kira bila ada sedikit rintangan 
bahasa tidaklah menjadi masalah. 

Pengikut: Kita Xiulian balik ke asal, apakah dapat menerobos tingkatan yang semula? 

Shifu: Anda masih saja menggunakan cara berpikir manusia untuk memikirkan hal-hal 
Dewa, kelak ketika anda mengerti, anda akan merasa malu tersipu atas pertanyaan 
yang anda ajukan. Hal-hal tersebut semua tidak usah anda pedulikan, Dafa telah 
merintis segala sesuatu yang terbaik buat kalian, kalian cukup peduli dengan kultivasi 
saja. Sesungguhnya mayoritas orang dari kita rindu untuk pulang ke rumah, bukan 
malah jauh dari rumah. Hal-hal tersebut bagi Dewa sama sekali berbeda dengan 
pengertian kalian, bukan seperti cara pemikiran kalian. 

Pengikut: Selain dunia Falun, pada tingkat yang lebih tinggi masih ada berapa banyak 
dunia? 

Shifu: Pikiran anda harus digunakan dalam hal Xiulian! Saya beri tahu anda 
banyaknya tak terhitung. Dapatkah anda memeriksa ada berapa banyak molekul pada 
tubuh anda? Tubuh yang ada dalam Triloka semuanya juga disebut tubuh manusia. 
Tubuh seorang manusia adalah partikel setingkat lebih besar yang terbentuk oleh 
partikel mikroskopis, kemudian partikel setingkat lebih besar membentuk lagi partikel 
yang setingkat lebih besar, yang disebut tubuh manusia adalah sebutan umum dalam 
Triloka. Kendati di dalam Triloka saja anda pun tidak tahu ada seberapa banyak 
partikel! Tak terhitung jumlahnya. di antara kita yang hadir di sini. Walaupun anda 
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berkultivasi mencapai taraf apa, anda juga tidak akan tahu ada berapa banyak dunia 
dalam alam semesta, ini juga adalah pasti. 

Pengikut: Saya berlatih Gong sudah beberapa tahun, saat saya bermeditasi sering kali 
tertidur, hal ini terus saja membuat saya bingung. 

Shifu: Anda sekalian tahu perihal mengalami penderitaan, lalu anda tak terpikirkan 
bahwa tertidurnya anda itu juga berupa sesuatu yang sedang mengganggu anda, tidak 
memperkenankan anda berkultivasi! Bukankah ini juga adalah saatnya di mana tekad 
anda harus memerankan fungsi? Saya justru tidak percaya anda dengan membuka 
mata juga harus tertidur?! Sekiranya tidak sanggup maka berlatihlah dengan mata 
terbuka, satu gangguan ini bagaimanapun harus dilewati. 

Pengikut: Mengurus anak dia tidak mau menurut, jika masih tidak mau menurut maka 
biarkan saja dia, apakah ini benar? 

Shifu: Tidak sepenuhnya demikian, pembiaran terhadap anak adalah perbuatan dosa 
orang tua. Sekarang masyarakat manusia telah berubah hingga taraf semacam ini, tak 
dapat dikatakan tiada hubungannya dengan kalian sebagai manusia dari satu generasi 
ke generasi. Saya beri tahu anda sekalian, anak harus diurus. Saya menemukan di 
masyarakat Amerika Serikat ini, orang dibuat oleh perangkat hukum sehingga tidak 
dapat mengurus anak, mengurus anak sama dengan melanggar hukum, maka begitu 
saja dibiarkan. Anak-anak tersebut jangankan sopan santun, norma-norma manusia 
yang paling dasar saja mereka juga tidak tahu, kelak yang diciptakan adalah 
sekelompok manusia semacam apa?! Tetapi saya beri tahu kalian, di Tiongkok malah 
ada tradisi yang demikian, anda harus mengurus anak anda, mendidik anak anda, tidak 
boleh dibiarkan. Bila perlu boleh memukul atau mencacinya, yang kami maksud di sini 
adalah orang Xiulian tidak boleh gusar. Anak memang patut diurus, saat anda senang 
anda memukulnya, memukulnya dengan rasa riang, dia juga merasa sakit, tujuannya 
ialah memberi sebuah pelajaran bagi si anak, agar dia tidak melakukan hal buruk. 
Mengurus dan mendidik anak tidak ada salahnya, anda pikir saja bahwa ini bukanlah 
keterikatan pada aku, ini juga bermanfaat bagi masyarakat, juga adalah perbuatan baik 
bagi manusia di masa mendatang. Tetapi bila anda terlalu terikat padanya, malah 
sudah melangkah ke satu sisi ekstrem. Dengan kata lain mengurus anak masih tidak 
menjadi masalah, tetapi harus dilakukan secara rasional. 

Pengikut: Apakah kita eksis demi kebenaran Fa Buddha? 

Shifu: Topik yang diajukan ini sangat tinggi, di tengah Xiulian ada sejumlah pemikiran 
memang benar, dikatakan secara akurat Fa Buddha telah menciptakan lingkungan 
hidup bagi kehidupan, telah memberikan jiwa bagi manusia, demikianlah hubungannya. 
Kehidupan semata-mata eksis demi pola hidup pada taraf kondisi dia itu. Seandainya 
anda adalah seorang Sang Maha Sadar yang dapat menangani banyak hal di bawah 
anda, maka anda mungkin eksis demi kehidupan yang lebih banyak, demikianlah 
hubungannya. 

Pengikut: Begitu membaca “Zhuan Falun” langsung mengantuk…. 
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Shifu: Sekiranya pembimbing kita yang mengajukan pertanyaan semacam ini, saya 
kira anda stop dulu dan serahkan tugas anda pada yang lain, diri sendiri belajar dulu, 
setelah banyak memperoleh peningkatan kemudian bertugas lagi, ini akan lebih baik. 
Karena anda begitu membaca “Zhuan Falun” langsung mengantuk, kemungkinan anda 
belum satu kali pun membaca “Zhuan Falun” secara utuh, jadi bagaimana melakukan 
pekerjaan bimbingan? Perihal membimbing, bagaimana kita membimbing? Yang 
diajarkan di sini adalah Fa, gerakan adalah sarana pelengkap untuk mencapai 
kesempurnaan, sekalipun gerakan anda dilakukan lebih memenuhi standar, tanpa 
adanya Fa tidak akan berhasil kultivasi. Fa adalah sangat penting, membaca buku 
langsung mengantuk sama seperti yang tadi saya katakan perihal bermeditasi 
langsung mengantuk, keduanya adalah satu dalil yang sama. 

Pengikut: Mengapa ada orang karma pikirannya selalu berat sekali, dan juga selalu 
muncul sekali setelah melewati satu tahap? 

Shifu: Ini adalah satu gejala umum. Saya beri tahu anda sekalian, saya melihat Xiulian 
kalian benar-benar sangat baik, terutama praktisi lama, saya sungguh senang bertemu 
dengan kalian. Tetapi kalian juga akan ada pertanyaan yang sama, acap kali dalam 
pikiran masih bisa merefleksikan hal-hal yang buruk, bahkan sewaktu-waktu bisa 
merefleksikan hal yang sangat buruk, lagi pula hal-hal buruk yang direfleksikan itu 
bahkan makin lama makin buruk. Maka saya utarakanlah kepada kalian tentang prinsip 
ini. Di saat kita Xiulian, anda sekalian tahu bahwa perubahan pada diri anda dimulai 
dari mikroskopis, dari komposisi jiwa anda, maka bagian anda yang telah berubah itu 
sudah memenuhi kriteria, bagian tersebut sudah tidak dapat dikatakan sebagai 
manusia. Jadi bagian manusia dari anda ini ingin berbuat sesuatu, bagian itu tidak 
boleh turut melakukan, jika tidak berarti Dewa sedang melakukan hal buruk, itu sama 
dengan ia jatuh ke bawah, hal ini mutlak tidak diperkenankan. Oleh sebab itu, di tengah 
kalian tiada hentinya Xiulian, tiada hentinya menyesuaikan diri dengan Fa, bagian 
tersebut segera dipisahkan. Sama seperti renggat tahun pada pohon, di tengah Xiulian 
sedang meluas ke luar selingkar demi selingkar, kulit pohon adalah permukaan anda. 
Maka orang bersangkutan sedang berkultivasi dari dalam mengarah ke luar berbasis 
pada bagian yang telah berhasil dikultivasi, akhirnya berkultivasi mencapai permukaan. 
Bagian anda yang berhasil dikultivasi adalah Dewa, yang belum berhasil dikultivasi 
adalah manusia. 

Yang saya lakukan adalah mengubah diri anda mulai dari mikroskopis jiwa anda, 
yaitu dari internal jiwa anda, maka perubahan eksternal secara relatif jadi sedikit. 
Namun kultivasi justru harus diri sendiri yang mengekang diri sendiri, dengan demikian 
terus berlanjut hingga paling akhir. Tetapi selama kulit ini belum terjadi perubahan, 
pikiran anda bisa saja merefleksikan pikiran manusia biasa, kadang kala yang 
direfleksikan sangat buruk, tetapi anda sudah dapat mengekangnya. Ini adalah bagian 
“diri sendiri mengekang diri sendiri” dari anda itu sedang berperan. Sedangkan dahulu 
anda tidak mampu mengekangnya, itu dikarenakan pada tingkat yang sangat dalam dia 
juga berada di situ, maka anda tidak mampu mengekangnya. Sekarang walaupun 
diketahui dalam pikiran anda terefleksi niat pikiran yang buruk, namun anda sebaliknya 
dapat mengekangnya, di tengah Xiulian anda seyogianya dapat mengendalikan 
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perbuatan dan pikiran sendiri. Ini adalah kondisi kultivasi yang hanya terdapat dalam 
Dafa. 

Demi menjamin anda sekalian dapat Xiulian, tidak terganggu oleh hal tersebut, 
haruslah memisahkan bagian yang telah berhasil dikultivasi. Akan tetapi, juga demi 
menjamin agar anda dapat Xiulian di tengah manusia biasa, maka hal-hal di 
permukaan hanya dapat makin lama makin lemah, makin lama makin lemah. 
Seumpama yang berhasil dikultivasi sudah mencapai 100 lapis, di permukaan anda 
hanya dapat diusik satu lapis, beginilah kiranya yang dimaksud, yaitu perbandingannya 
sangat kecil, tujuannya ialah agar anda dapat Xiulian di tengah manusia biasa. 
Seandainya semuanya dihilangkan, jika anda tidak memiliki konsep apapun dari 
manusia biasa dan pemikiran manusia biasa, anda secara permukaan juga sudah 
bukan manusia biasa, maka anda sudah tidak dapat Xiulian di tengah manusia biasa. 

Saya beri tahu anda sekalian, di saat anda tidak memiliki hati manusia biasa, 
anda akan mengetahui apa yang dipikirkan dalam hati orang lain, berbagai aspek juga 
akan mengganggu anda. Suatu masalah yang dipikirkan seseorang, sebuah gerakan 
dan ekspresi wajahnya, sebuah penampilan yang sangat halus darinya, semuanya juga 
punya tujuan. Lagi pula ada sebagian orang dengan menganut pikiran buruk yang 
dahsyat, sedang berpikir bagaimana mencelakakan orang lain, ada pula yang bahkan 
memikirkan hal-hal porno, maka anda sama sekali sudah tidak dapat bertahan di atas 
dunia ini, keadaannya sudah kacau hingga taraf yang demikian. Agar anda sekalian 
dapat Xiulian di sini, kami telah menggunakan bentuk Xiulian semacam ini yang paling 
cepat, bagian anda yang telah berhasil dikultivasi tidak memperkenankan ia bergerak, 
dipisahkan. Dengan tiada hentinya berkultivasi, anda tiada hentinya membaca buku, 
tiada hentinya memahami, tiada hentinya mengerti, maka tiada hentinya memperbesar 
lingkup anda, yaitu makin lama makin menerobos ke permukaan anda. Jika di 
permukaan semuanya telah berubah berarti mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu 
kalian jangan dibuat ketakutan oleh keberadaan pikiran buruk yang masih terdapat 
dalam pikiran anda. Namun ada satu hal, jika anda berpikir: “apa yang telah Guru 
katakan saya sudah mengerti, ini adalah demi menjamin agar saya dapat Xiulian di 
tengah manusia biasa, baiklah, saya tidak memedulikan hal itu lagi.” Dengan anda 
bersikap membiarkan sama dengan anda tidak Xiulian, demikianlah hubungannya. 

Pengikut: Mohon Guru menjelaskan sejenak apa yang dimaksud dengan “teknik 
supernormal”? 

Shifu: Perihal teknik supernormal, agama yang berbeda memiliki teknik-teknik 
supernormal yang berbeda, bentuk Xiulian yang berbeda memiliki teknik-teknik 
supernormal yang berbeda, tingkatan yang berbeda bahkan memiliki teknik-teknik 
supernormal yang berbeda. Dikatakan secara garis besar, yaitu cara-cara berbeda 
yang digunakan olehnya untuk Xiulian atau menampilkan sesuatu, benda-benda 
tersebutlah yang dimaksud. Termasuk misalnya mengobati penyakit, menangkal roh 
jahat dan lainnya. Untuk apa anda pelajari benda tersebut? Dalam pelajaran yang anda 
dapatkan, apapun sudah ada di dalamnya, hanya saja tidak memperkenankan anda 
tahu, sekarang bagi anda yang terpenting adalah cepat-cepat membubung kembali. 
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Pengikut: Triloka bolehkah dipahami sebagai Dewa, manusia dan hantu, ketiga 
lingkup dunia ini? 

Shifu: Mengenai Triloka saya sudah membicarakannya pada situasi yang berbeda, di 
dalam buku kita juga ada. Triloka adalah sebuah lingkup yang terdiri dari tiga bagian 
besar berupa alam nafsu, alam berwujud dan alam tanpa wujud. Kehidupan dalam 
Triloka tidak diperkenankan keluar dengan semaunya; kehidupan di luar Triloka juga 
tidak diperkenankan masuk dengan semaunya, sekalipun dia memiliki kemampuan 
yang lebih besar. Dalam lingkup ini berupa tempat eksistensi dari segala materi yang 
berkaitan dengan manusia, di dalamnya tentu juga ada manusia dunia, Dewa dan 
hantu. Kendati ada, tetapi tidaklah seperti pengertian anda. Triloka adalah sebuah 
lingkup yang digariskan oleh langit, kehidupan yang jatuh dalam Triloka niscaya tidak 
dapat kembali ke atas langit, tidak dapat balik keluar dari Triloka, tentu saja terkecuali 
Xiulian. Xiulian juga tidak semuanya dapat keluar, ada banyak jenis Xiulian tetap tidak 
dapat keluar. Hanya dapat berada di atas bumi, atau pada tingkat berbeda dalam 
Triloka. Kehidupan di luar Triloka ini juga tidak diperkenankan masuk dengan 
semaunya, beginilah keadaan sebuah tempat ini, sebuah tempat yang spesifik, 
dipandang dengan konsepsi Dewa, di sini adalah tempat yang paling kotor. 

Pengikut: Di saat belajar Fa ada yang selalu ingin tidur. 

Shifu: Belajar Fa tertidur, membaca buku tertidur, latihan Gong anda juga tertidur, 
pokoknya rintangan di masa paling awal ini anda bahkan belum mampu 
menerobosnya, itu merupakan tekad anda! Kalian semua tahu, di tengah Xiulian, tidak 
hanya segala unsur anda yang membentuk manusia tidak memperkenankan anda 
melepaskan diri dari manusia, benda-benda dari segala lingkungan yang membentuk 
manusia juga tidak memperkenankan anda melepaskan diri, segala apapun harus anda 
terobos, penderitaan apapun juga harus dilewati. Manifestasi yang paling menonjol 
adalah penderitaan yang mereka ciptakan bagi anda. Tetapi penderitaan ada bentuk-
bentuk yang berbeda, tertidur juga satu di antaranya. Orang yang tidak sanggup 
Xiulian, yang tidak gigih maju malah tidak tahu bahwa ini adalah penderitaan. Anda 
tidak berhasil memperoleh Fa, tidak diperkenankan belajar Fa, anda masih tidak 
merasa itu adalah penderitaan, kecuali hati anda tidak bersandar pada Fa dan anda 
tidak ingin berkultivasi. Jika demikian mengapa anda tidak mengekangnya? Kuatkan 
tekad anda. Sekiranya dengan mampu mengekang tidur diri sendiri seseorang sudah 
dapat menjadi Buddha, saya katakan itu terlalu mudah. Rintangan kecil ini anda pun 
tidak sanggup melewati, lalu bagaimana anda berkultivasi? 

Pengikut: Waktu untuk Xiulian adalah sangat terbatas, mulai sekarang saya 
bangkitkan kegigihan yang perkasa, apakah masih dapat pulang bersama Anda? 

Shifu: Semua ini tidak perlu dikhawatirkan, juga tidak perlu dipikirkan, asalkan anda 
masih punya waktu untuk Xiulian maka anda jalani kultivasi, gigih maju dengan gagah 
perkasa. Perihal apakah dapat pulang ke rumah, kesempatan takdirnya sudah ada, hari 
ini anda hadir di sini setidaknya sudah bertemu dengan saya. Bukankah begitu? 
Kesempatan masih ada. (Tepuk tangan meriah) Keseluruhan dari peristiwa ini masih 
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belum selesai anda niscaya ada kesempatan. Manfaatkan kesempatan dengan ketat, 
bagaimana manfaatkan dengan ketat, itu barulah yang harus kalian pikirkan. 

Pengikut: Pengikut yang pergi tanpa membawa tubuh apakah ada yang mencapai 
kesempurnaan? 

Shifu: Yang tanpa membawa tubuh tentu ada yang mencapai kesempurnaan. Saya 
tadi sudah mengatakan tidak akan semuanya pergi ke dunia Falun, yang pergi ke dunia 
Falun memang membawa tubuh. Di tengah alam semesta ini, dahulu ada banyak sekali 
bentuk-bentuk Xiulian dan dunia surga dari badan langit yang berbeda, 99,9% dari 
mereka itu semuanya tidak menghendaki tubuh fisik. Tidak semuanya memandang 
tubuh fisik ini begitu bagus, banyak dunia surga sama sekali tidak mengizinkan anda 
pulang dengan membawa tubuh. Anda membawanya pulang berarti merusak Fa di 
sana, merusak satu tingkat Fa di sana yang kalian pahami dan sadari dari Dafa alam 
semesta. Sama seperti “Berpantang, Samadi dan Kebijakan” yang dibabarkan 
Sakyamuni, itu juga adalah sesuatu yang dimanifestasikan dari Dafa alam semesta, 
juga merupakan sebuah sistem “Berpantang, Samadi dan Kebijakan” yang terbentuk 
sendiri melalui apa yang dia sadari. Tidak semuanya ingin membawa tubuh fisik, hanya 
dunia Falun yang menghendaki untuk dibawa. 

Satu lagi yang ingin dikemukakan, ada orang mengatakan ingin membawa tubuh 
fisik. Sesungguhnya itu juga tak lain adalah pikiran manusia biasa, dengan menganut 
sebuah konsep takut mati dari manusia biasa, beranggapan dengan demikian 
semuanya dapat dibawa pergi tanpa harus mati, alangkah indahnya! Tak peduli anda 
membawa tubuh, atau tanpa membawa tubuh, kami pada akhirnya akan membuat 
anda sekalian menyaksikan sebuah pemandangan yang megah dan agung bahwa 
anda telah mencapai kesempurnaan. (Tepuk tangan meriah) Setelah Dafa kita 
merampungkan peristiwa ini, itu merupakan sesuatu yang tak dapat dibandingkan 
dengan segala agama apapun di masa puncak kejayaannya. Tetapi anda jangan hanya 
merasa gembira, anda harus berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan. 

Pengikut: Meditasi tidak dapat bersila ganda, apakah berhubungan dengan tingkatan 
Xinxing? Dapatkah mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Saya tahu ada banyak orang bahkan sila tunggal pun tidak dapat dilakukan, 
pada akhirnya berhasil juga dengan sila ganda. Namun tidak berarti hari ini anda 
pulang ke rumah dengan seketika sudah harus dapat bersila ganda. Berlatihlah dengan 
tekun sudah cukup. Tetapi mungkin juga ada yang karmanya agak besar pada aspek 
ini, namun semua itu dapat dilenyapkan. Di atas dunia ini tidak ada hal yang lebih 
serius daripada Xiulian. Anda dapat menanggung penderitaan yang begitu besar demi 
mendapatkan uang, anda dapat menanggung penderitaan yang begitu besar demi hal-
hal lainnya, apakah anda tidak dapat menanggung sedikit penderitaan demi Xiulian 
anda? Seorang manusia yang bergelimang karma di tubuh, anda ingin menjadi 
Buddha, ingin berhasil kultivasi mencapai kesempurnaan, apakah masih ada yang lebih 
serius daripada hal ini? Dengan mentalitas apa anda menyikapinya? Bukankah ini 
pokok masalahnya? Perihal bagaimana untuk mencapainya di tengah Xiulian, kami 
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juga bukan begitu mulai sudah mengharuskan anda mencapai taraf demikian. Anda 
boleh melatihnya secara perlahan, ini tidak jadi masalah. 

Pengikut: Praktisi mengatakan, dalam artikel “Mencabut Sampai ke Akar-akarnya”, 
yang dicabut adalah akar konsep; dalam artikel “Eksis untuk Siapa”, adalah eksis demi 
Fa, apakah ini betul? 

Shifu: Kalian jangan mengorek arti huruf, yang saya kehendaki adalah kalian mengerti 
kandungan makna di dalamnya, serta hal-hal yang dapat dipahami berkaitan Xiulian 
kalian, anda jangan mengorek arti huruf di permukaan. Tadi saya masih mengatakan, 
buku kita ini jika tidak ada kandungan makna di baliknya, maka tiada bedanya dengan 
buku-buku lainnya, huruf hitam di atas kertas putih. Karena terdapat Fa padanya, 
apabila anda menenangkan hati membacanya tanpa menganut suatu konsep apapun, 
tak peduli anda dapat memahami seberapa banyak, dijamin semua itu benar. Jika anda 
menganut suatu konsep apapun yang tidak dapat dilepas atau mencari alasan dan 
pembenaran bagi diri sendiri untuk menutupi kesalahan sendiri, dengan prasyarat 
semacam ini anda membacanya, maka tidak ada apapun yang dapat anda lihat. Anda 
lepaskan mentalitas apapun yang mengandung suatu maksud untuk membacanya, 
anda akan dapat memahami segalanya, walau sedikit atau banyak yang anda pahami, 
semua itu tidak akan timbul penyimpangan. Jika anda membacanya dengan menganut 
mentalitas apapun yang tidak dapat dilepas, maka anda tidak dapat melihat sedikitpun 
dari isinya, hanya dapat mengorek bagian permukaan dari huruf itu, saling berdebat. 
Bila anda membacanya dengan hati tenang, dijamin anda akan mengetahui apa yang 
sepatutnya anda ketahui. 

Artikel yang saya tulis pada suatu masa belakangan ini memang tidak ditulis 
dengan jelas, sengaja tidak ditulis dengan jelas, karena saya tidak ingin menyebabkan 
rintangan yang lebih besar bagi Xiulian kalian. Jika saya utarakan makin jelas, maka 
kerunyaman dan rintangan yang kalian temui jadi makin besar, oleh sebab itu ada 
sebagian hal memang adalah untuk kalian sadari, mustahil karena saya telah 
mengutarakan dengan jelas, maka perjalanan Xiulian kalian jadi mulus. Kesulitan pada 
aspek yang perlu anda sadari menjadi kecil, namun lintasan cobaan yang sulit dilewati 
yang anda temui sebaliknya menjadi besar. Kalian jangan mengira makin banyak yang 
didengar oleh kalian adalah hal yang bagus, sesungguhnya Fa sudah dengan 
sempurna ditinggalkan seutuhnya bagi kalian, tergantung kalian menganut kondisi hati 
macam apa untuk berkultivasi. 

Pengikut: Bagaimana saya harus berbuat baru dapat membuat pusat bimbingan 
menjadi sebuah lingkungan yang benar-benar untuk Xiulian? 

Shifu: Ini tidak ada ketentuan khusus apapun. Kita tidak ada peraturan apapun. Tetapi 
sebagai satu pusat bimbingan, dalam artikel pendek yang saya tulis (kalian 
menyebutnya Jingwen) juga telah dikemukakan sejumlah pandangan terhadap mutu 
para pembimbing, maka kalian juga boleh membacanya sebagai referensi. Ingin agar 
pusat bimbingan kalian kondisinya lebih baik, ingin mencapai suatu taraf tertentu, jika 
para praktisi tidak dapat seiring mengikuti juga tidak benar, lagi pula tidak dapat 
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dibuatkan peraturan apapun mengikat mereka untuk bagaimana berbuat, pengikatan di 
permukaan tidak dapat mengontrol hati manusia, semua itu adalah palsu. Karena kita 
setiap hari juga ada praktisi baru yang datang bergabung, maka taraf kondisi 
keseluruhan selamanya juga tidak dapat mencapai sebuah kondisi Dewa. Pusat 
bimbingan anda selamanya berupa manusia yang sedang berkultivasi, namun berbeda 
pula dengan manusia. Karena bagian anda yang telah dikultivasi dengan baik, bagian 
yang layak menjadi Dewa itu sudah dipisahkan. Maka pekerjaan kalian adalah sangat 
sulit, sifat hati manusia yang dihadapi sangat rumit, pasti adalah demikian, dari itu 
kalian baru dapat berkultivasi. Berbuatlah menuruti Fa, bila timbul masalah carilah pada 
diri sendiri terlebih dahulu, kemudian lihat pula sebab dari masalah tersebut, saya kira 
pekerjaannya dapat ditangani dengan baik. 

Pengikut: Bagaimana meningkatkan diri dari pemahaman persepsi menuju rasional? 

Shifu: Mengenai hal ini tidak ada bentuk perwujudan apapun di tengah manusia biasa, 
tidak seperti anda mempelajari suatu teori apapun. Ketika meningkat mencapai 
pemahaman rasional, anda juga akan menemukan bahwa dengan tak terasa anda 
sudah mengerti. Tetapi dengan cepat anda sudah tidak mengerti lagi, itu karena bagian 
anda yang mengerti itu sudah memenuhi kriteria, setelah anda usai mengertinya maka 
akan dipisahkan, selanjutnya anda sudah tidak mengerti lagi. Oleh sebab itu Fa ini 
harus sering anda pelajari, selalu harus dipelajari. Di antara kita ada sebagian orang 
dapat menghafal Fa ini, selang satu periode waktu, sudah menghafalnya sangat mahir 
mengapa kemudian lupa lagi? Karena bagian yang telah dihafal sangat mahir itu sudah 
menyelesaikan kultivasi dan berlalu, yang tertinggal masih berupa bagian yang tidak 
mengerti, masih harus melanjutkan kultivasi. 

Pengikut: Praktisi yang bahasa Mandarinnya kurang begitu bagus, apakah harus 
belajar “Zhuan Falun” versi Mandarin baru dapat memperoleh peningkatan? 

Shifu: Ini tidak menjadi masalah. Kita sekarang sudah ada buku dengan banyak versi 
bahasa. Seandainya hanya terbatas mereka yang belajar versi bahasa Mandarin 
mendapat peningkatan, maka kita sudah tidak perlu menerjemahkannya dalam bahasa 
Inggris, bahasa Itali, bahasa Rusia, bahasa Korea. Dengan kata lain, belajar dengan 
versi bahasa lainnya sama juga dapat memperoleh peningkatan, sama juga dapat 
mencapai kesempurnaan. Lagi pula anda dengan ketekunan hati yang sama hasilnya 
sedikitpun tidak selisih, tidak ada perbedaan. Yang diterjemahkan hanyalah istilah-
istilah di permukaan huruf, sedangkan yang berperan adalah kandungan makna di 
baliknya. 

Pengikut: Hati saya berhasrat ingin sukses berkultivasi, apakah ini terhitung 
keterikatan? 

Shifu: Anda katakan saya ingin sukses berkultivasi mencapai kesempurnaan, ini tidak 
terhitung keterikatan, ini adalah watak dasar anda yang paling baik telah muncul. 
Sekiranya anda setiap hari selalu berpikir, saya ingin mencapai kesempurnaan, 
melakukan hal apapun selalu berpikir saya ingin mencapai kesempurnaan, saya 
katakan itu adalah keterikatan. Sudah cukup bagi anda dengan mempunyai hasrat 
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tersebut, sisanya jalani saja kultivasi! Jika dalam benak anda selalu memikirkan perihal 
kesempurnaan, dengan demikian telah menyita seberapa banyak benda Xiulian anda? 
Bukankah itu berupa keterikatan? 

Pengikut: Terhadap artikel Anda “Berdialog dengan Waktu”, ada sebagian praktisi jadi 
sangat terikat terhadap waktu, bagaimana menyikapi kecenderungan ini? 

Shifu: Ada sebagian praktisi kita, yaitu dilihat dari pertanyaan yang tadi diajukan, 
benar-benar terlihat ada seseorang yang seperti Dewa menuntun dia pergi, pergi untuk 
Xiulian, dia benar-benar akan pergi mengikutinya, apakah ini masih tidak berbahaya? 
Apakah ini berupa sebuah masalah kecil? Saya beri tahu anda, materi raksasa apapun 
dalam badan langit ini semua adalah Dewa. Manusia menganggapnya sebagai suatu 
konsepsi. Matahari terbit, hari telah gelap, hari menjadi terang, semua ini adalah 
lonceng sedang berputar, materi sedang terjadi perubahan, di hari panas buah-buahan 
cepat akan membusuk, nasi jika tidak dimakan akan basi, tanaman tiba saatnya akan 
menjadi masak, keberadaan empat musim dalam setahun, semua ini seolah-olah 
manifestasi dari waktu. Menganggapnya sebagai suatu konsepsi. Sesungguhnya saya 
beri tahu kalian, yang menyebabkan semua ini dikendalikan oleh waktu itu sendiri, dia 
adalah Dewa. Bahkan terbit dan tenggelamnya matahari, kecepatan perputaran bumi 
mengitari matahari, semuanya disebabkan oleh waktu. Namun waktu itu juga adalah 
sangat rumit. Pada ruang dimensi berbeda terdapat waktu yang berbeda, selain itu 
pada lingkungan yang lebih besar terdapat waktu lingkungan yang lebih besar, dalam 
lingkungan yang lebih besar masih ada beragam waktu-waktu kecil yang berbeda, yang 
berdiri sendiri, begitulah ia berupa faktor yang amat rumit. Kita biasa menyebutnya 
sebagai ruang waktu, pada ruang dimensi berbeda terdapat konsepsi waktu yang 
berbeda. 

Apa yang dikatakan oleh manusia sekarang dan ilmuwan sekarang bahwa suatu 
planet berjarak 15 tahun cahaya dari tempat kita ini, berkaitan hal tersebut, saya juga 
sekadar meminjam konsepsi pemikiran manusia dari mereka itu untuk menjelaskan 
suatu hal kepada kalian. Sesungguhnya ungkapan ini juga salah. Planet yang berbeda 
punya sebuah medan tersendiri dan waktu tersendiri di sekelilingnya. Dalam jarak 
ruang antara planet yang berbeda dengan bumi kita juga terdapat lingkungan yang 
berbeda, pada lingkungan yang berbeda terdapat pula perselisihan waktu. Dalam 
ruang di mana bumi dan planet lainnya yang kasat mata berada, dihitung dengan 
kecepatan sekarang, itu sama sekali tidak akurat. Dari satu planet ke planet lain 
kecepatannya tidak serupa, melainkan pada lingkup berbeda terdapat sebuah medan 
waktu yang berbeda, dapat juga disebut sebagai ruang waktu. Kecepatan awalnya di 
saat ia mulai berpancar adalah sangat cepat, Wussh, sesampai di bumi jadi makin 
lama makin lambat, keadaannya memang demikian. Saat ia memasuki medan ruang 
yang berbeda, ia masih akan muncul keadaan sebentar cepat sebentar lambat. Ada 
banyak hal tidak dapat dipahami oleh ilmu pengetahuan sekarang. Waktu 
mengendalikan sangat banyak hal, bukankah dia itu berupa Dewa? 

Pengikut: Ada kelompok belajar di saat belajar Fa, pembimbing atau praktisi 
membicarakan sejumlah perkataan yang seolah-olah keluar dari topik pembicaraan. 
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Shifu: Kita belajar Fa seyogianya adalah belajar Fa, anda jangan khusus terhadap Fa 
ini memperbincangkan Fa ini, itu sama dengan anda menyuruh praktisi membuat 
definisi terhadap Fa ini. Kita boleh khusus terhadap Fa ini membicarakan kekurangan 
diri sendiri; atau mengemukakan anda telah menyadari sesuatu, anda dalam suatu 
aspek atau sejumlah hal bagaimana berbuat, ini boleh-boleh saja. Tetapi ada satu hal, 
saya tidak menyarankan kalian terlalu sering dan terlalu banyak melakukan hal 
semacam ini. Saya paling mengharapkan kalian sering membaca secara menyeluruh, 
baik itu “Zhuan Falun” atau buku Dafa apapun. Anda membacanya secara menyeluruh, 
jika ada kata-kata yang tidak dimengerti boleh secara permukaan huruf menjelaskan 
arti kata tersebut. Mengenai kandungan makna di baliknya, anda juga tidak dapat 
menjelaskannya. Setiap orang akan punya pemahaman masing-masing, anda 
memahaminya begini, saya memahaminya begitu, lalu jadi saling konflik, anda sekalian 
jangan sekali-kali melakukan hal semacam ini. 

Hal-hal yang saya tulis acap kali mempunyai banyak kandungan makna yang 
tingkatnya sangat besar dan lingkupnya sangat luas, maka anda sama sekali tidak 
dapat mengutarakannya dengan jelas. Anda dapat mengutarakan dengan jelas apa 
yang anda pahami, tetapi orang lain belum tentu menyetujui. Apa yang dipahami 
seseorang pada tingkatan dia itu, yang dapat diutarakan dengan jelas olehnya, tetapi 
anda juga belum tentu menyetujui. Setiap orang punya pemahaman masing-masing 
yang berbeda. Itu disebabkan oleh tingkatnya yang berbeda. Asalkan anda tenangkan 
hati membaca dan mempelajarinya tanpa menganut suatu konsep apapun, anda 
merasa sepertinya tidak mengerti, namun dijamin pemahaman anda tidak akan timbul 
penyimpangan. Seberapa banyak yang dipahami, seberapa banyak yang dimengerti, 
sesungguhnya itu seakan-akan adalah suatu keharusan. menghendaki seorang praktisi 
baru begitu mulai belajar langsung sudah mengerti semua hal-hal tentang Dafa, ini juga 
tidak realistis. 

Pengikut: Artikel anda berjudul “Eksis untuk Siapa”, maksudnya eksis untuk kebenaran 
alam semesta, ataukah eksis untuk kesejatian murni bawaan semula? 

Shifu: Anda lagi-lagi mengorek arti huruf kepada saya. Saya beri tahu anda, anda 
harus eksis untuk diri anda sendiri! (Tepuk tangan) Sekiranya anda sudah tidak ingin 
berkultivasi, tidak ingin mencapai kesempurnaan, apa gunanya anda eksis untuk 
siapapun? Kultivasi anda, kesempurnaan yang anda capai, bukankah untuk 
membebaskan diri anda ini? Sesungguhnya perkataan yang saya sampaikan itu adalah 
memberi tahu anda, di tengah proses Xiulian anda harus meneguhkan diri sendiri, 
jangan terpengaruh oleh apapun, bukankah ini berarti bertanggung jawab untuk anda 
sendiri? Anda harus bertanggung jawab untuk anda sendiri! Jangan sampai digerakkan 
oleh orang-orang yang mengganggu anda, dan eksis untuk mereka. Demikianlah 
maksudnya. 

Pengikut: Di tempat latihan sedang berlatih perangkat gerakan, diputar kaset latihan 
gerakan Guru, tetapi ada orang yang bermeditasi, bolehkah demikian? 
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Shifu: Saya pikir kita berlatih Gong secara seragam adalah yang terbaik. Sebagaimana 
berlatih Gong secara kolektif, maka anda sekalian berlatih bersama-sama adalah yang 
terbaik. Sekiranya anda justru ingin berlatih secara pribadi, anda sudah berlatih 
perangkat gerakan, anda sekarang ingin berlatih meditasi, ini juga bukan berarti tidak 
boleh. Kita juga tidak secara ketat mengharuskan berbuat demikian. Tetapi, 
sebagaimana kalian berlatih bersama-sama, saya pikir berlatih secara kolektif adalah 
yang terbaik. Coba anda lihatlah, setiap gerakan jika makin seragam, medannya jadi 
makin besar, tenaganya makin kuat, tangan anda akan terbawa ringan melayang. 

Pengikut: Saat belajar Fa, baca dengan bersuara dan tanpa suara apakah sama 
hasilnya? 

Shifu: Tidak ada suatu perbedaan besar, semata-mata karena kita orang-orang yang 
berbeda terdapat satu perbedaan dalam hal kebiasaan. Ada yang merasa saya 
membaca dengan bersuara sepertinya tidak bisa ingat; ada yang mengatakan saya 
justru baru dapat ingat dengan mantap jika membacanya dengan bersuara, ini adalah 
perbedaan dalam hal kebiasaan. Lakukanlah berdasarkan keadaan berbeda dari anda 
sendiri, bagaimanapun boleh saja. 

Pengikut: Ada orang beranggapan membaca secara menyeluruh adalah semua orang 
baca bersama-sama dengan suara lantang, apakah anggapan ini belum mencakup 
segala aspek? 

Shifu: Membaca secara menyeluruh maupun tidak, bukan berarti membaca dengan 
suara lantang, juga bukan berarti membaca dengan suara kecil, bukan pula berarti 
membaca dengan tanpa suara, menurut kebiasaan anda ingin menggunakan cara apa 
saja juga boleh, bacalah mengikuti kebiasaan kalian. 

Pengikut: Partikel permukaan yang paling kasar dari tubuh Buddha apakah atom? 

Shifu: Saya seyogianya mengutarakan Fa dengan meminjam kosakata manusia, 
perihal apakah mutlak itu berupa atom yang kita ketahui? Bukan. Yang dia kehendaki 
bukanlah materi permukaan substansial dari materi apapun di ruang kita ini, melainkan 
materi setaraf dari ruang dia itu, yang keampuhannya lebih besar. 

Pengikut: Setelah manusia meninggal, elemen molekul tingkat paling besar telah 
rontok, lalu apakah tubuh pada ruang dimensi lain masih berupa molekul, namun bukan 
yang paling besar? 

Shifu: Karena manusia bereinkarnasi dalam Triloka. Segala tubuh dalam Triloka 
disebut tubuh manusia; segala molekul dalam Triloka disebut molekul. Hanya saja 
besar kecil partikelnya tidak sama, telah membentuk ruang dimensi yang berbeda. 
Tetapi masih tidak sepenuhnya demikian. 

Pengikut: Ada Buddha niscaya ada iblis, setibanya tingkat yang ekstrem tinggi apakah 
masih ada? 
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Shifu: Setibanya tingkat ekstrem tinggi sudah tidak ada iblis, tetapi ada relativitas dari 
eksistensi kehidupan yang berbeda. Alam semesta ini besarnya tidak seperti yang 
kalian bayangkan, bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh kalian dengan 
menggunakan pikiran manusia. 

Pengikut: Untuk menghilangkan sifat iri hati, apakah harus mengubah watak yang 
tertutup? 

Shifu: Watak tertutup adalah masalah watak seseorang. Perihal sifat iri hati tidak ada 
hubungan langsung dengan watak. “Saya memang berwatak tertutup, saya tidak suka 
bicara, saya juga tidak iri hati pada orang lain”, orang seperti ini banyak bukan? 

Pengikut: Dalam keadaan tidak memengaruhi para praktisi menjalani Xiulian, 
menyebarkan Fa dan belajar Fa, namun tidak mengadakan kegiatan, apakah 
dikarenakan rasa takut? 

Shifu: Praktisi kita sekiranya dapat Xiulian dengan sungguh-sungguh, itu adalah yang 
terbaik. Tetapi kadang kala kita secara kolektif mengadakan beberapa kegiatan atau 
kita latihan massal, mengadakan konferensi Fa, semua ini juga adalah bagian yang 
diatur oleh kalian di tengah Xiulian. Secara pokok agar lingkungan Xiulian Dafa tidak 
mengalami kerugian, ini tidak ada salahnya, jika yang dipikirkan dalam hati benar 
adalah rasa takut, itu merupakan masalah dalam aspek Xinxing. 

Pengikut: Orang yang bertangan satu ikut berlatih Gong di tempat latihan kami, 
apakah ada pengaruhnya terhadap Dafa? 

Shifu: Tidak ada pengaruh, tidak jadi masalah. 

Pengikut: Rekan kerja saya mengejar studi untuk mendapatkan gelar akademis, terlalu 
membuang waktu, saya tidak ingin mengikuti kuliah pasca sarjana. 

Shifu: Saya kira pikiran anda ini agak sedikit ekstrem. Karena saya beri tahu anda 
harus Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan manusia biasa. Baik itu gelar 
akademis anda, maupun upaya keras yang anda curahkan, kemungkinan besar lebih 
menguntungkan bagi anda untuk memahami Fa, mungkin juga bermanfaat bagi anda 
kelak menyebarkan Fa dan memahami Fa, juga berhubungan dengan hidup pribadi 
anda di masa depan. Asalkan Xiulian kita belum berakhir, anda haruslah Xiulian 
dengan semaksimal mungkin menyesuaikan manusia biasa, itu bukan kesalahan anda. 
Padahal kuliah pasca sarjana yang anda ikuti, studi gencar anda untuk meraih gelar 
akademis, pasti tidak akan terpengaruh karena anda belajar Fa. Pasti tidak akan 
karena anda studi gencar untuk meraih pasca sarjana sehingga memengaruhi anda 
belajar Fa. Hal ini tergantung anda bagaimana memosisikan hubungan tersebut 
dengan benar, tidak jadi masalah. Banyak di antara kita menangani hal ini secara 
demikian, banyak siswa juga demikian menangani hal ini. Sesungguhnya di antara kita 
ada yang pendidikannya sangat tinggi, pemahaman mereka terhadap Fa sangat cepat, 
pikirannya lebih terbuka lapang, karena saya berceramah dengan memadukan pikiran 
manusia modern. Saya telah melihat mereka yang pendidikannya agak rendah 
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memang ada perbedaan. Seandainya kita semua tidak mengikuti kuliah pasca sarjana, 
orang-orang akan mengatakan bahwa Falun Dafa ini menyia-nyiakan bakat seseorang 
di masyarakat umum. Anda juga tidak ingin membuat Fa kita mengalami kerugian 
bukan? Kita semua tidak berbuat demikian, karena ada sebab-sebab dari berbagai 
aspek. Saya menghendaki anda bagaimana berbuat maka anda ikutilah, asalkan belum 
mencapai kesempurnaan, anda tetap saja melakukan apa yang seharusnya anda 
lakukan. 

Pengikut: Materi lebih mikroskopis yang anda utarakan dalam artikel “Berdialog 
dengan Waktu”, yang dimaksud adalah apa? 

Shifu: Yang saya maksud adalah sesuatu yang sekarang anda masih belum dapat 
ketahui, semua itu adalah Dewa lebih besar yang berbeda. Alam semesta ini terlampau 
besar. Materi mahabesar tidak dapat dilukiskan dengan konsepsi pemikiran manusia. 
Kendati bahasa manusia sudah habis digunakan juga tidak dapat melukiskannya, jadi 
bagaimana anda jelaskan? Sekalipun di saat anda Xiulian mencapai kesempurnaan, 
anda juga tidak dapat mengetahui hal apapun yang melampaui tingkatan anda. 
Seberapa besar buah status yang anda hasilkan dengan pembuktian kesadaran, 
demikan besarlah kebijakan yang anda miliki. Ini adalah hasil yang anda peroleh dari 
Xiulian, yang ditentukan oleh tingkatan. 

Pengikut: Orang yang tidak Xiulian Falun Dafa, tetapi sehari-hari Xinxingnya sangat 
bagus, di kemudian hari bagaimana dia jadinya? 

Shifu: Di kemudian hari dia melanjutkan reinkarnasi di tengah enam jalur reinkarnasi, 
anda katakan dia dapat bagaimana jadinya? Xinxing dia lebih bagus lagi juga bukankah 
itu dibandingkan dengan kriteria manusia biasa? Coba bandingkan dengan kriteria Fa, 
belum tentu dapat dikatakan bagus. 

Pengikut: Tianmu saya kadang melihat sesuatu yang baik dan tidak baik, membuat 
saya tidak dapat ikut belajar Fa dan berlatih Gong, rintangan ini tidak dapat saya lewati, 
terasa sangat menderita. 

Shifu: Setelah melihat sesuatu pikiran tidak tergerak, untuk apa anda pedulikan dia itu 
baik atau buruk, membuat anda sendiri tetap saja tergerak pikirannya. Setelah anda 
melihat biarkan saja sudah terlihat, anda jangan berpikir apapun, anda juga tidak 
mengikutinya pergi. Sama seperti nonton bioskop, apakah itu bisa memengaruhi anda 
berlatih Gong? Saya justru tidak percaya. Bisa memengaruhi anda berlatih Gong 
karena hati anda sudah tergerak, anda membedakan yang ini baik lalu anda pergi 
mengikuti dia, yang itu tidak baik maka anda tidak mengikuti dia. Anda pergi mengikuti 
siapapun juga tidak baik, sekalipun dia lebih baik lagi lalu anda pergi mengikutinya juga 
tidak baik, siapapun juga tidak dapat membimbing anda mencapai kesempurnaan. 
Saya beri tahu anda sekalian, di atas dunia ini tidak ada satu Dewa pun yang 
menyelamatkan manusia. Fa yang demikian besar diajarkan di sini, barang siapa yang 
mengganggu dia pasti jatuh ke bawah. Itu sama dengan dia mengganggu Dafa alam 
semesta, sekalipun Dewa, Buddha, Tao yang lebih hebat lagi juga pasti jatuh ke 
bawah. 
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Umat manusia sejak dini sudah bermetamorfosis, sekarang tingkah laku manusia, 
ilmu pengetahuan manusia, segala sesuatu dari manusia sudah bukan lagi yang 
seharusnya dimiliki oleh manusia. Jika Fa ini tidak diajarkan, manusia sekarang boleh 
jadi sejak dini sudah tiada lagi. Alam semesta memang terdapat proses “terbentuk, 
bertahan, rusak”. Anda tidak mengakui adanya bencana, tetapi planet dalam alam 
semesta, siapapun telah melihat, ilmuwan sekarang telah melihat bahwa peledakan 
planet banyak sekali terjadi, apakah planet bumi tidak akan meledak? Apakah harus 
planet lain yang meledak? Tentu saja hal semacam ini mutlak tidak akan terjadi di atas 
planet bumi kita, saya seyogianya mengutarakan prinsip ini. 

Pengikut: Dalam “Ceramah Fa di Amerika Serikat” dan “Ceramah Fa di Sydney”, 
disinggung mengenai susunan dari atom ke molekul, terdiri dari 200 ribu atau 2 juta, 
mana yang benar? 

Shifu: Yang mana juga benar, 20 juta juga tidak salah. Pikiran manusia suka 
memandang masalah dengan suatu ketentuan. Perihal molekul itu ada banyak 
tingkatan. Karena yang dipahami oleh ilmu pengetahuan modern adalah bersifat 
umum, saya mengutarakannya dengan meminjam perkataan mereka, sekiranya anda 
harus mencari ke akarnya, maka anda menuruti perhitungan 200 ribu saja, tetapi itu 
tidak akurat, semata-mata molekul saja ada banyak tingkatan, besar kecil partikelnya 
tidak sama. 

Pengikut: Mengenai masalah persembahan kepada patung Buddha, ada yang 
mengatakan itu adalah Fashen Shifu, ada yang mengatakan itu adalah Fashen patung 
Buddha itu sendiri. 

Shifu: Saya tadi sudah mengatakan, tidak ada satu Buddha apapun yang 
menyelamatkan manusia di sini. Apa yang ada pada patung Buddha? Pada patung 
Buddha tertentu memang terlihat ada Buddha yang semula, tetapi sangat jarang, lagi 
pula harus dalam kuil kuno semacam itu, di atas patung Buddha tersebut memang ada. 
Karena ketika saya melakukan pekerjaan ini, terlebih dulu mengerjakan lingkup atas, 
kemudian berpaling mengerjakan ruang manusia ini, berpaling mengerjakan Triloka. 
Jadi ketika melakukan pekerjaan ini, mereka yang terblokir di dalam lingkup ini tidak 
dapat keluar, yang tidak terblokir semuanya tidak memiliki Fashen. Tetapi mereka yang 
terblokir juga tidak memedulikan hal apapun, juga tidak melakukan hal apapun. Dia 
melihat anda berkultivasi sangat baik, mungkin tidak tahan ingin berbicara beberapa 
patah kata dengan anda, tetapi dia mutlak tidak akan memedulikan hal apapun 
berkaitan anda. 

Pengikut: Ada yang mengatakan bahwa pada patung Buddha besar di kuil “Tian Tan” 
terdapat Fashen Shifu, yaitu melambangkan Shifu. 

Shifu: Pertama kali ke Hongkong, saya menemukan di atas patung Buddha tidak ada 
Buddha, tujuan Kaiguang1 pada patung Buddha tersebut tidak tercapai. Namun ada 
                                                 
1 Kaiguang -- Upacara mengundang satu Fashen Buddha agar berada pada patung atau lukisan Buddha 
guna dipuja di dalam masyarakat manusia. 
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benda yang kacau-balau tak keruan hinggap padanya, saya telah membersihkannya. 
Setelah dibersihkan lalu Fashen saya yang menangani, demikianlah kejadiannya. 
Begitu banyak orang yang menyembah, bagaimana boleh menyembah benda yang 
kacau-balau tak keruan?! Lagi pula itu adalah berwujud Buddha, maka saya telah 
menangani. 

Pengikut: Xiulian di luar Fa duniawi apakah tubuh masih ada perwujudan karma 
penyakit? 

Shifu: Tidak ada. Tetapi orang Xiulian dari kita sekarang ini internal tubuhnya sangat 
kacau, namun semuanya sedang diselaraskan. Metode Xiulian ortodoks apapun, 
setelah keluar dari Triloka, tubuh sudah tidak lagi timbul keadaan semacam karma 
penyakit, mutlak tidak ada lagi. Tetapi orang bersangkutan belum mencapai buah 
statusnya, dia masih terdapat konflik antarmanusia yang terjadi di masyarakat umum, 
gesekan pada aspek Xinxing, terus hingga menjelang pencapaian kesempurnaan tetap 
ada. 

Pengikut: Di tengah peristiwa seperti yang terjadi di Beijing, praktisi yang teguh 
berkultivasi dengan sungguh-sungguh bagaimana jadinya? 

Shifu: Praktisi yang teguh berkultivasi dengan sungguh-sungguh bagaimana jadinya, 
apa arti perkataan anda ini? Sepertinya semua orang juga tidak mengerti 
mendengarnya bukan? Dapat diartikan anda tidak terlibat dalam peristiwa itu, anda 
sendiri telah “teguh berkultivasi dengan sungguh-sungguh”, begini bukan artinya? 
Dalam perkataan tersebut ada maksud mencari alasan dan pembenaran bagi diri 
sendiri atas kehilangan kesempatan mencapai kesempurnaan, hati anda bahkan 
berdalih terhadap saya. Prinsipnya sudah saya kemukakan sejelas mungkin. Setiap kali 
peristiwa, di saat munculnya peristiwa besar seperti ini, adalah sebuah langkah terbaik, 
kesempatan terbaik untuk menguji para praktisi melangkah ke luar menuju 
kesempurnaan. Di antara kita ada yang dapat melangkah ke luar, ada yang masih 
merasa dirinya demi sungguh-sungguh berkultivasi maka tidak bergerak. Sudah 
mencapai kesempurnaan anda juga tidak bergerak, saya lihat apa yang akan anda 
perbuat, anda sepertinya juga tidak ingin mencapai kesempurnaan. Semata-mata 
berkultivasi, untuk apa anda berkultivasi? Bukankah untuk mencapai kesempurnaan? 
Padahal anda adalah mencari alasan bagi diri sendiri, mencari alasan bagi suatu 
keterikatan lainnya dari anda. Itu bukanlah sungguh-sungguh berkultivasi tidak 
tergerak, penampilan anda sehari-hari apakah benar-benar begitu sungguh-sungguh 
berkultivasi, begitu tidak tergerak? 

Pengikut: Saya pernah bertemu Anda di taman, ketika itu ekspresi Anda sangat serius, 
tetapi sekarang hati saya masih tidak dapat melepaskan kejadian itu, takut bertemu 
Anda, namun ingin sekali bertemu Anda. 

Shifu: Ekspresi yang serius sepertinya jarang. Khususnya ketika konferensi Fa di 
Jerman, di Perancis, di Eropa, saya pernah menyampaikan perkataan seperti ini: 
asalkan anda dapat mempelajari, asalkan anda dapat berkultivasi, tak peduli anda 
pernah melakukan kesalahan apa, saya juga akan menyelamatkan anda. Saya katakan 
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bahwa saya telah membuka sebuah pintu yang besar, sesungguhnya saya sudah 
membukanya hingga tiada pintu lagi, yang dipandang hanya hati manusia. Anda 
sekalian jangan berpikir begitu banyak, saya mutlak tidak akan ada suatu balas budi 
maupun benci dendam terhadap manusia. Anda mengatakan saya baik, anda 
mengatakan saya jahat, semua itu takkan dapat mengusik hati saya, maka saya dapat 
mengetahui hati kalian. Anda ingin berkultivasi, anda benar-benar dapat berkultivasi, 
saya seyogianya akan bertanggung jawab terhadap anda. 

Pengikut: Bagi praktisi baru, bagaimana terhitung dia itu ada riwayat penyakit mental, 
keturunan keluarganya ada riwayat penyakit mental? 

Shifu: Mengenai hal ini bukankah rumah sakit telah memberikan kesimpulan? 
Penampilannya tidak waras, tidak sadar, tidak tahu keberadaan diri sendiri. Fa kita ini 
justru diberikan kepada manusia, ingin menyelamatkan Zhu Yuanshen manusia. 
Apabila orang tersebut tidak tahu keberadaan diri sendiri, lalu saya berikan Fa kepada 
siapa? Dikarenakan hal ini, maka orang tersebut tidak ada cara untuk diselamatkan. 

Pengikut: Saat belajar Fa maupun berlatih Gong, dalam pikiran ada sesuatu yang 
bertentangan dengan Fa, apakah ini berupa konsep yang terbentuk pasca lahir? Ada 
pengaruh apa di kemudian hari? 

Shifu: Ada pengaruh apa di kemudian hari? Bukankah sekarang anda sudah 
dipengaruhi? Anda sudah tahu ia adalah konsep yang terbentuk pasca lahir, ia bukan 
diri anda. Anda sendiri merasa Fa ini bagus, mengapa anda dalam pikiran tidak 
menentangnya? Anda sendiri ingin berlatih Gong, ingin bermeditasi, ia memaksa anda 
supaya tidak dapat hening, tidak memperkenankan anda berlatih Gong, mengapa anda 
masih mengakuinya? Setiap bagian dari tubuh seseorang adalah orang itu sendiri, 
karena semua itu adalah diri anda. Mulut anda ingin bagaimana dibuka akan terbuka 
sesuai kehendak, ingin mengeluarkan suara apa akan keluar sesuai kehendak, mulut 
ini adalah milik anda. Tangan anda bagaimana bergerak, anda menghendaki dia 
bagaimana bergerak dia bergerak sesuai kehendak, dia adalah milik anda. Keempat 
anggota tubuh anda juga demikian. Lalu mengapa di saat anda bermeditasi, anda 
menghendaki pikiran anda hening, dia justru tidak dapat hening? Karena dia bukan diri 
anda. Menyangkut semua hal ini, jika anda tidak dapat membedakan dengan jelas, 
anda menganggapnya sebagai diri sendiri, kami tidak akan menyelamatkan anda, 
bukankah demikian? Anda mengakui benda yang tidak baik ini sebagai diri anda, maka 
kami tidak dapat menyelamatkan anda. Yang kami selamatkan adalah manusia bukan 
iblis, bukan benda semacam ini, dia bahkan lebih hina daripada iblis, yaitu benda yang 
kacau-balau, tidak membentuk suatu kehidupan independen apapun. Dia hinggap 
dalam pikiran anda memerankan efek, dapatkah kami menganggapnya sebagai 
sesuatu untuk diselamatkan menjadi Buddha? Ini tentu tidak mungkin. Di tengah 
proses Xiulian lenyapkan dia melalui kultivasi, di kemudian hari tidak ada pengaruh. 

Pengikut: Dalam artikel Shifu “Cakrawala” tidak ada satupun tanda baca, kandungan 
makna apa yang terdapat di dalamnya? 
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Shifu: Saat saya menulis artikel dengan menggunakan bahasa Tiongkok klasik, 
sepertinya tidak ada tanda baca semuanya. Cakrawala, “Mahacakrawala” yaitu alam 
semesta artinya. Tatkala alam semesta ini menurut pengertian dari ucapan kalian 
sudah membentuk sebuah lingkup batas, maka saya mengubahnya dengan sebuah 
istilah, untuk memperluas lingkup batas kalian. Saya juga pernah menggunakan istilah 
seperti “badan langit”, bahasa manusia juga hanya sebatas ini, sudah tidak ada lagi. 
Untuk sesuatu yang lebih besar sudah tidak ada istilahnya, sudah tidak dapat 
dilukiskan. 

Pengikut: Di tengah Xiulian ada rasa takut, pada tingkat mana dapat mencapai kondisi 
tenang tak terusik? 

Shifu: Saya lihat rasa takut anda ini memang ada masalah besar. Bila Xiulian anda 
benar-benar sudah cukup tinggi maka tidak ada lagi rasa takut, makin baik anda 
berkultivasi bagaimana bisa jadi makin takut? Di antara kita yang baru mulai belajar 
Gong semula takut berjalan di malam hari, nyalinya kecil, begitu belajar Gong segera 
jadi besar nyalinya. Perihal anda setelah belajar jadi merasa takut, coba anda carilah 
masalahnya pada diri anda, ini mutlak bukan masalah tingkatan. Yang merasa takut 
bukan anda, bahkan anda juga tidak tahu bagaimana bisa jadi takut. Ada sebagian 
orang sudah lama waktu Xiulian dalam Dafa, namun hatinya tidak berada di atas Fa, ini 
tentu tidak dibenarkan. Dia tidak berkultivasi dengan sungguh-sungguh, hal-hal pokok 
tidak diusik, bila hal-hal pokok dari seseorang tidak diusik, apapun tidak ada yang 
diperoleh, masalah apapun mungkin saja timbul. Perwujudan Xiulian seseorang 
berdasarkan peningkatan Xinxing, bukan berdasarkan singkat atau lamanya waktu. 

Pengikut: “Metode Mencapai Mahakesempurnaan” dan video-tape pengajaran Gong 
oleh Guru, ada beberapa bagian tidak sama, mana yang dijadikan patokan? 

Shifu: Perbedaan yang terdapat pada “Metode Mencapai Mahakesempurnaan” dan 
video-tape pengajaran Gong, gerakan itu semuanya juga saya yang peragakan, 
semuanya juga sama. Memang ada perubahan pada tulisan, apakah anda meletakkan 
pandangan pada hal-hal kecil ini? Berlatih Gong harus letakkan pandangan pada hal-
hal besar, jangan mengorek hal-hal kecil. 

Pengikut: Praktisi lama dan praktisi baru pembicaraan dan perbuatannya tidak klop, 
namun masing-masing juga dapat gigih maju, apakah boleh membentuk tempat latihan 
secara terpisah untuk praktisi lama dan praktisi baru? 

Shifu: Tidak boleh. Perkataan yang diucapkan oleh praktisi lama berperan sebagai 
pendorong bagi praktisi baru. Selamanya juga demikian. Sekiranya praktisi lama itu 
kultivasinya betul-betul sangat baik, maka dia sungguh tidak sudi mendengar perkataan 
yang diucapkan oleh praktisi baru. Karena yang diucapkan praktisi baru pada awalnya 
banyak sekali adalah perkataan manusia biasa, memahami Fa dengan pengertian 
manusia biasa, semua itu mereka tidak sudi mendengarnya. Dalam hal ini mereka tidak 
dapat dipersalahkan, maka ada sebagian praktisi lama berlatih Gong di rumah atau 
berlatih Gong secara individu, saya juga tidak menentangnya. Akan tetapi, jika anda 
belum mampu memahami begitu tinggi, hal ini juga tidak dapat dipaksakan. Ada orang 
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keadaannya tidak demikian, jelas-jelas dia sudi mendengarnya, namun secara paksa 
mengatakan tidak sudi mendengarnya, berarti tidak mau berbaur bersama teman 
praktisi, saya katakan itu adalah sifat menonjolkan diri, karena keadaan demikian 
terjadi secara alami. 

Pengikut: Materi di sana semuanya berasal dari sini, saya kurang dapat memahami 
perkataan ini. 

Shifu: Pemahaman anda memang masih kurang, hal ini juga bukan seperti pengertian 
yang anda pahami. Anda sekalian tahu, anda ingin pergi ke dunia di atas langit harus 
melalui Xiulian, menghilangkan benda-benda buruk pada tubuh anda. Jika anda ingin 
membawa tubuh ini masih harus diasimilasi menjadi materi di sana, diasimilasi menjadi 
tubuh Buddha, anda baru dapat membawanya pergi. Ini adalah suatu hal berkaitan 
dengan peningkatan, sekiranya materi yang begitu kotor diletakkan dalam dunia 
Buddha, bukankah itu jadi celaka? Hal ini mutlak tidak diperkenankan. Ia adalah materi 
yang ditingkatkan. Benda apapun juga harus ada sebuah proses peningkatan baru 
dapat dilimpahkan ke sana. 

Pengikut: Apa yang dimaksud dengan pekerja Tuhan? 

Shifu: Pekerja Tuhan adalah mereka yang ada dalam agama Barat seperti pendeta, 
uskup, pastor, mereka semua disebut pekerja Tuhan. Orang Timur tidak punya 
pengertian semacam ini, juga tidak ada istilah tersebut. 

Pengikut: Saat belajar Fa ada praktisi berlatih meditasi, perbuatan demikian apakah 
memengaruhi belajar Fa? 

Shifu: Saat bermeditasi anda berlatihlah meditasi. Anda tahu batas waktu anda bersila 
ganda tidak lama, anda kesakitan hingga meringis, maka anda tidak dapat belajar Fa 
dengan baik. Belajar Fa adalah amat penting, segala perbuatan yang memengaruhi 
belajar Fa janganlah dilakukan. Anda mengatakan saya dapat duduk bertahan dengan 
sila ganda, itu tentu bagus sekali! Duduklah demikian sambil mendengar, itu lebih baik, 
duduk bersila sambil belajar Fa. Ada orang tidak dapat bertahan duduk dengan sila 
ganda, jika benar-benar tidak tahan anda uraikan saja tungkai yang bersila. Anda 
jangan tunggu sampai ia sudah mati rasa baru anda uraikan, jika demikian anda tidak 
lagi dapat mendengar sesuatu, yang dipikirkan hanyalah orang lain jangan menyentuh 
anda. Belajar Fa seyogianya belajar Fa dengan sungguh-sungguh. 

Pengikut: Apakah konsep telah berlarut dalam Qing? 

Shifu: Bukan seperti pengertian anda. Kehidupan apapun, asalkan dia hidup dalam 
lingkungan Triloka, dia niscaya diselimuti oleh Qing. Penyelimutan semacam ini tidak 
seperti seseorang terendam dalam air, itu hanya bagian kulitnya tersentuh air, 
melainkan segalanya yang ada dalam sel-sel segenap tubuh anda, asalkan itu berupa 
benda setingkat molekul, semuanya terselimuti di dalam. 

Pengikut: Di tengah manusia biasa mana yang ada lebih dulu, Qing atau konsep? 
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Shifu: Anda begitu lahir sudah berada dalam Qing, bahkan anda sebelum lahir juga 
sudah berada dalam Qing. Karena ketika anda berada dalam kandungan ibu, anda 
sudah berada dalam Qing, hanya saja anda tidak tahu, tetapi anda tahu ibulah yang 
terdekat. Konsep adalah terbentuk pasca lahir, terbentuk perlahan-lahan seiring 
peningkatan usia. Anak kecil berumur 4-5 tahun tidak punya konsep, dia tidak ada 
konsep apapun yang terbentuk. 

Pengikut: Pekerjaan yang diatur oleh Pusat Bimbingan harus dilakukan sesuai 
permintaan. Namun ada yang mengatakan, mereka juga adalah orang yang sedang 
Xiulian, harus berpegang pada Fa sebagai guru, lakukan menurut apa yang diri sendiri 
sadari. 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, walau apapun yang kita lakukan, harus berperan 
kerja sama dengan Pusat Bimbingan, tidak boleh berbuat atas kehendak sendiri, ini 
adalah pertama; kedua, saya juga beri tahu kalian, hal-hal yang dilakukan oleh Pusat 
Bimbingan, semuanya juga dilakukan dalam situasi saya tidak berada di tempat, dan 
mereka telah mendapat persetujuan dari Himpunan Dafa di Beijing. Sejumlah besar 
Pusat Bimbingan kita telah melakukan banyak hal, hasilnya semua relatif baik. 
Kesalahan memang sulit dihindari, karena mereka juga adalah orang yang berada di 
tengah Xiulian. Dalam hal ini apa yang kalian katakan tidak salah. Kegiatan yang 
diorganisasi mereka, juga tak terpisahkan dengan Xiulian mereka sendiri. Masalah ini 
memang menjadi perhatian saya, tidak boleh bertindak masing-masing sesuai 
kehendak, oleh sebab itu kalian jangan memusatkan perhatian dalam hal ini. 
Seandainya mereka benar-benar ada kesalahan, boleh saja utarakan kepada mereka 
dengan niat baik. Saya pikir, jika yang anda utarakan benar-benar tepat, mereka tidak 
akan menolaknya. 

Anda sekalian adalah orang Xiulian. Saya sering mengucapkan satu perkataan ini, 
bila anda dengan sebuah hati yang bajik, sama sekali tidak ada sifat egois, sedikitpun 
tidak mementingkan diri sendiri, sepenuhnya demi kebaikan orang lain, kata-kata yang 
anda ucapkan pada seseorang, akan membuat dia terharu meneteskan air mata. Jika 
dalam perkataan yang anda ucapkan, titik tolak dan tujuannya adalah demi diri sendiri, 
setiap perkataan masih ingin mencari alasan dari sana sini: “Oh, jangan sampai dia 
salah paham pada saya dalam hal ini maupun hal itu, perkataan yang saya ucapkan 
jangan sampai dijadikan bahan kritikan oleh orang lain.” Anda dipenuhi oleh pikiran apa 
saja, sehingga perkataan yang dihasilkan dari benak anda membawa informasi yang 
sangat tidak baik. Jika anda benar-benar berhati bajik, tidak ada suatu motivasi apapun 
dari diri sendiri, perkataan yang diucapkan niscaya polos dengan kebajikan. 

Dahulu manusia kuno gerakannya sangat cepat, sehari berjalan ratusan Li,2 kuda 
sehari berlari ribuan Li, mereka tidak berkata bohong. Pikiran manusia lebih monoton, 
lebih terpusat, mengerjakan suatu hal mantap dengan sebuah jalur, dia pasti kerjakan 
dengan baik. Perkataannya dapat dipercaya, dia berkata mengerjakan, dia pasti 
kerjakan untuk anda, ini adalah selayaknya manusia. Manusia sekarang perkataannya 
                                                 
2 1 Li = 1/2 kilometer. 
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tak dapat dipercaya, mengerjakan suatu hal ingin menarik keuntungan dari sana sini. 
Dahulu pikiran manusia keluar dari otaknya seperti sebuah jalur, dahulu adalah sebuah 
garis lurus, ia bergerak sangat cepat. Namun sekarang, ia ingin menarik keuntungan 
dari sana sini, khawatir ini dan khawatir itu, pikiran itu keluar bergerak bolak-balik 
melintang. Maka pikiran itu bereaksi sangat cepat, tetapi gerakannya sangat lamban. 
Ada orang mulut ternganga lama sekali baru mengucapkan kata. Oleh sebab itu 
sekarang manusia gerakannya lamban, sehari dapat menempuh jalan 20 Li hari sudah 
gelap. Manusia masih terus berkembang seperti ini tidak benar, makin rumit pikirannya 
makin tidak baik, siapapun tahu akan hal ini. 

Mungkin ada yang mengatakan, jika saya tidak berpikiran rumit sedikit akan 
diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain. Tetapi saya telah memberi tahu anda 
pula, barang siapa berbuat buruk, dia akan menanggung segala sesuatu yang dia 
perbuat. Manusia justru dikarenakan hal ini, mereka semuanya ingin melindungi diri 
sendiri secara demikian. Maka masyarakat manusia barulah terdorong sampai tahap 
seperti ini, sehingga merosot ke bawah, jadi setiap orang punya tanggung jawab. Pada 
masa kehidupan sekarang anda tidak melakukan hal-hal buruk, namun pada masa 
kehidupan sebelumnya anda telah melakukan, sesungguhnya dalam tutur kata dan 
perbuatan, anda juga sedang menyesuaikan arus modern, sama dengan anda 
terombang-ambing mengikuti arus. 

Pengikut: Diri sendiri merasa waktu sangat mendesak, namun Xiulian saya tidak baik, 
saya takut terlambat. 

Shifu: Keterikatan apapun juga ada, masih ada yang begitu terikat. Sekalipun pada 
hari saatnya anda keluar dari Triloka, jika anda takut juga pasti jatuh ke bawah, oleh 
sebab itu anda janganlah takut. Mengapa takut kultivasi anda tidak berhasil? Kendati 
hanya satu keterikatan ini, mungkin akan membuat anda tidak berhasil kultivasi. Anda 
cukup peduli berkultivasi dengan melepaskan keterikatan hati, apapun jangan 
dipedulikan lagi. Beruntung sudah memperoleh Fa masih takut apa lagi? Dahulu ada 
pepatah mengatakan: pagi mendengar Tao, sore boleh meninggal. Siapapun tidak 
memahami apa kandungan makna yang sesungguhnya dari perkataan itu. Apa yang 
dimaksud: pagi mendengar Tao, sore boleh meninggal? Apakah berarti saya pagi 
mendengar Tao, malamnya lalu meninggal? Bukan demikian artinya. Maksudnya ialah: 
saya pagi telah memperoleh Tao, kendati malamnya meninggal saya juga tidak takut. 
Inilah arti sesungguhnya. Anda sekalian coba pikirkan, telah memperoleh Tao, barang 
siapa telah memperoleh Tao, berarti diri sendiri telah memperoleh Tao, yang terisi 
dalam otak anda Fa atau bukan? Yang terisi dalam otak anda tentu adalah Fa! Fa yang 
terisi dalam otak anda, ia telah larut dalam pikiran anda, ini adalah pasti, bila tidak anda 
tidak akan mengingatnya. Berkat bagian yang telah memperoleh Fa ini, sekiranya anda 
benar-benar meninggal, apakah anda bisa masuk neraka? Apakah anda bisa masuk 
enam jalur reinkarnasi? Sekalipun hanya bagian itu saja yang telah memperoleh Fa, 
yang berasimilasi dengan Fa. Hari ini anda telah belajar Fa yang begitu besar, dan 
membaca buku berulang-ulang, untuk apa anda masih memikirkan masalah tersebut? 
Cukup peduli dengan kultivasi saja, segala rasa takut juga berupa keterikatan, segala 
keterikatan juga adalah rintangan. 
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Pengikut: Usai mempelajari artikel “Berdialag dengan Waktu”, pemahaman para 
praktisi terhadap waktu ada perbedaan. 

Shifu: Ada perbedaan ya biarlah saja. Kalian setelah mendengar suatu hal yang baru 
timbul lagi keterikatan. Saya beri tahu anda sekalian, banyak sekali hal yang tak 
terpikirkan oleh kalian, semua itu adalah Dewa, ada sebagian bahkan sering disebut-
sebut di bibir, sesuatu yang tak terpikirkan. Alam semesta ini terlampau besar, ada 
banyak hal tidak boleh diketahui oleh manusia. Bukankah anda bisa mengantuk? 
Begitu membaca buku anda langsung ingin tidur, begitu belajar Fa anda langsung 
kabur pikirannya, saya beri tahu anda, ia adalah Dewa pada satu tingkat ruang 
manusia ini. Anda tidak dapat menerobosnya maka anda adalah manusia. Ia juga 
bukan sengaja terhadap anda demikian, ia terhadap semua orang juga demikian, oleh 
sebab itu manusia bisa merasa letih, bisa merasa kantuk. Anda ingin terlepas dari 
manusia, apapun juga harus anda yang menerobosnya, anda baru dapat berhasil. Jika 
anda menyesuaikannya, maka ia menganggap anda adalah manusia. 

Pengikut: Guru dalam “Ceramah Fa di Sydney” dan “Ceramah Fa di Amerika Serikat” 
menguraikan tentang struktur ruang alam semesta dan sumber asal kehidupan, hal ini 
mempunyai hubungan apa dengan Xiulian kita? 

Shifu: Struktur alam semesta dan sumber asal kehidupan sangat berhubungan dengan 
Xiulian kalian, lagi pula saya mengutarakan hal itu punya suatu tujuan. Anda belum 
belajar sampai tahap itu, taraf kondisi anda belum mencapai tingkat itu, anda akan 
merasa ia tidak ada hubungannya dengan anda. Tetapi pembicaraan saya pada 
“Ceramah Fa di Amerika Serikat” adalah khusus ditujukan kepada 3.000 lebih kaum 
intelektual tingkat tinggi yang hadir di bawah podium. Di antara praktisi tersebut ada 
separuh memiliki titel, ada yang sebagai profesor, magister. Ada yang sudah meraih 
tiga hingga lima titel, semua ini adalah elite orang Tionghoa yang berada di luar negeri, 
pembicaraan saya adalah ditujukan kepada mereka. Praktisi tersebut meliputi segala 
bidang profesi, pikiran mereka sangat terbuka. Setiap orang belajar Fa juga ada 
sebuah simpul di hati, simpul yang tak dapat diuraikan niscaya adalah rintangan. Saya 
harus berdasarkan keadaan mereka itu, mengutarakan sesuatu untuk menjebol simpul 
mereka. Ini adalah satu tujuan. Tentu saja masih ada kandungan makna yang lebih 
dalam. 

Pengikut: Berdiri memancang metode Falun apakah boleh dilatih dengan salah satu 
gerakan memeluk roda? Metode menghubungkan kedua kutub gerakannya adalah 
lengan atas menggerakkan lengan bawah, ataukah lengan bawah menggerakkan 
lengan atas? 

Shifu: Metode Gong kita sangat fleksibel, anda melakukan suatu gerakan mana saja 
secara tunggal juga boleh. Kami demi menyesuaikan orang yang punya pekerjaan, 
agar anda dapat Xiulian di tengah aktivitas sosial yang sibuk, maka dibuat demikian 
praktis jadinya, telah dibuka sebuah aliran Fa yang praktis. Dalam keadaan apapun 
anda juga dapat Xiulian, bila banyak waktu berlatihlah lebih banyak, sedikit waktu 
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berlatih lebih sedikit (lain waktu dicukupi). Tetapi sebaiknya semuanya dilatih. Beginilah 
hubungan di antaranya. 

Metode menghubungkan kedua kutub gerakannya bukan lengan bawah 
menggerakkan lengan atas, juga bukan lengan atas menggerakkan lengan bawah, 
saya lihat sepertinya seluruh lengan juga sedang bergerak. Tetapi metode Gong kelima 
adalah lengan bawah menggerakkan lengan atas. Metode menghubungkan kedua 
kutub bila tenaga anda disalurkan pada lengan bawah, gerakannya terlihat seolah lebih 
indah sedikit. Saya di sini membicarakan masalah ini maksudnya ialah kalian jangan 
mencurahkan perhatian pada hal sepele ini, harus arahkan pandangan pada hal-hal 
besar, utamakan belajar Fa. 

Pengikut: Karena saya mencegah dia menjual buku bajakan, maka dia dendam pada 
saya, menarik ke luar sekelompok orang dari praktisi--berlatih Gong secara terpisah, 
bagaimana saya harus menyikapi dia? 

Shifu: Jika dia mencari keuntungan dari penjualan buku bajakan, saya di sini secara 
tegas beri tahu anda: dia bukan pengikut saya; jika buku bajakan itu dia beli, lalu dijual 
lagi kepada praktisi dengan harga semula, ini sama dengan dia melayani beli buku 
untuk para praktisi, tidak dapat dikatakan dia merusak Fa. Seandainya isi bukunya ada 
yang diubah, sedangkan dia tidak tahu, maka beri tahu dia, jangan lagi berbuat begitu. 
Masalah ini ditangani secara demikian, jangan sampai membuat konflik jadi begitu 
meruncing. Jika kemudian dia bertindak menarik orang membentuk kelompok, itu 
mutlak bukan perilaku sebagai pengikut Dafa kita. 

Pengikut: Saya dalam mimpi sering bertemu sesuatu yang seperti hantu menguasai 
tubuh saya, saya segera terpikir bahwa saya adalah pengikut Xiulian Fa ortodoks. 

Shifu: Melihat sesuatu yang tidak baik juga jangan takut. Orang yang baru melangkah 
masuk Xiulian, atau yang sudah Xiulian satu periode waktu, namun tidak gigih maju, 
Xiulian-nya sangat lamban, dalam jangka panjang berada pada suatu kondisi, maka 
juga akan sering melihat pemandangan yang menyeramkan ini. Mengapa bisa terjadi? 
Karena pada ruang dimensi lain, manusia biasa menyebutnya alam baka, kehidupan di 
sana banyaknya sama seperti di tempat kita sini. Malam hari kita sudah tidur, di alam 
mereka itu adalah siang hari; kita di sini malam hari, dia itu siang hari, kita siang hari 
dia di sana adalah malam hari. Malam hari anda sudah tidur, sedangkan dia kebetulan 
keluar beraktivitas di malam hari. Dahulu orang tua berujar: jangan keluar di malam 
hari! Perkataan itu juga beralasan. Yaitu malam hari lebih banyak, karena siang hari 
mereka istirahat. 

Kalian di saat baru melangkah masuk Xiulian (kalian melangkah masuk dari 
manusia biasa), jika pada taraf kondisi tersebut Tianmu anda sudah terbuka, anda 
dapat melihat mereka. Ini dikarenakan anda melangkah masuk dari tingkat yang sangat 
rendah di tengah manusia biasa, dia tahu anda dapat melihat, maka ada komunikasi, 
atau timbul sejumlah fenomena yang mengganggu anda berlatih Gong, semua itu 
mungkin saja. tetapi anda harus mampu menguasai diri, jangan hiraukan dia, cukup 
peduli belajar dan berkultivasi saja, dengan cepat akan menerobos tingkatan tersebut, 
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setelah meningkat sudah tidak terlihat lagi. Karena tingkatan anda telah membubung, 
dia sudah tidak dapat lagi menjangkau anda. Walau anda masih Xiulian di tengah 
manusia, tetapi medan yang terbawa di luar tubuh anda sudah terdapat perbedaan 
ruang dan waktu, dia telah berubah menjadi sangat kecil, maka anda tidak dapat lagi 
melihatnya, dia juga tidak dapat lagi mengganggu anda. Mengenai hal ini saya dalam 
“penguraian Fa dari Falun Gong”, maupun “penguraian makna Falun Dafa” sudah 
pernah membicarakannya. 

Pengikut: Artikel “Eksis untuk Siapa” apakah menghendaki kita secara tuntas 
menghapus satu sisi manusia, menanggalkan satu lapis tempurung manusia ini? 

Shifu: Memang demikian. Ada banyak orang di antara kita begitu mulai dia merasa Fa 
ini bagus, dikarenakan dia merasa Fa ini bermanfaat bagi umat manusia. Sebagai 
orang Xiulian tidak mengganggu masyarakat umum, bagi masyarakat umum juga 
sangat bermanfaat, saya harus belajar. Titik tolaknya berpijak pada manusia. Ada 
orang dalam jangka panjang terus saja menilai segala sesuatu dari Dafa kita ini dengan 
menggunakan kriteria manusia, ada sedikit saja yang dia rasa tidak sesuai dengan 
pandangan manusia dan corak masyarakat manusia sekarang, dia segera bereaksi, 
tidak dapat menerima. Sesungguhnya yang dia bela adalah manusia, dia tidak ingin 
terlepas dari manusia. Demikianlah prinsipnya. Kalian sebagai orang Xiulian pada 
akhirnya adalah demi mencapai kesempurnaan, melepaskan diri dari manusia, mutlak 
tidak akan memperkenankan anda mendekap konsep manusia tidak mau melepasnya. 

Pengikut: Saya dapat bertahan sabar terhadap cobaan Qing pada umumnya, tetapi 
mendengar ada orang mengatakan saya tidak baik, saya segera ada sedikit tidak dapat 
menahannya. 

Shifu: Padahal anda bahkan bertahan sabar secara umum juga belum dapat 
diwujudkan. Anda sendiri duduk di sana berpikir dapat bertahan sabar, itu bukanlah 
apa-apa, itu adalah berpikir khayal. Di saat benar-benar mengalami konflik, anda dapat 
bertahan sabar, itu barulah betul-betul dapat bertahan sabar. Untuk masalah ini saya 
pikir setelah paham membaca Fa maka dapat diwujudkan. Di saat anda mengalami 
konflik, atau tiba-tiba muncul konflik, tepat pada waktu sekejap itu anda dapat 
mewujudkan seberapa banyak, itu adalah amat penting. Ada orang sama sekali tidak 
dapat bertahan sabar, setelah memahami juga tidak dapat bertahan, itu tidak dapat 
diperhitungkan sebagai bertahan sabar. Ada yang mengatakan dapat bertahan sabar, 
tetapi ketika tiba-tiba muncul konflik, dia sendiri masih tidak dapat menguasai diri 
dengan baik, maka itu dikategorikan sebagai yang agak kurang sedikit; jika tiba-tiba 
muncul konflik anda juga dapat bertahan sabar, bahkan dalam mimpi anda juga dapat 
menguasai diri, itu berarti sudah mantap. Bermimpi itu sendiri bukan Xiulian, tetapi ia 
sungguh-sungguh dapat menguji Xinxing anda mantap atau tidak. Yang mengatakan 
anda tidak baik adalah manusia biasa, bukan Dewa atau Buddha, mengapa orang 
Xiulian dapat tergerak hatinya? 

Pengikut: Ada kalanya ketika menyadari suatu prinsip Fa, atau melewati cobaan 
Xinxing, dalam hati berkata sesuatu pada Shifu, apakah ini keterikatan? 
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Shifu: Ini bukan keterikatan, tidak dapat dikatakan itu adalah keterikatan. Tetapi 
sebagaimana sudah diucapkan, anda juga jangan berharap mendapat suatu jawaban, 
anda juga jangan berkeinginan mendapat suatu balasan, atau setelah anda ucapkan 
kelak saya akan memberi anda suatu manfaat dan mendapat toleransi, semua itu tidak 
dibenarkan. Anda sudah mengatakan ya sudahlah, pokoknya anda diperkenankan 
mengatakan sesuatu. Orang yang mengatakan punya suatu keinginan, saya yang 
mendengar tidak menaruh perhatian, tanpa ada yang dimohon namun memperoleh 
dengan sendirinya, segala sesuatu yang mengandung maksud juga tidak dibenarkan. 
Anda tidak boleh berucap pada saya dengan menganut sebuah hati yang punya tujuan. 
Ada orang yang mengatakan, saya justru ingin memandang Shifu. Shifu telah 
mengatakan: lihat ekspresi wajah Shifu akan dapat mengetahui suatu hal baik atau 
buruk. Setiap hari bangun pagi saya lihat hari ini seharian apakah saya lancar-lancar 
saja, saya harus memandang foto Guru, setiap hari melakukan hal apa saja selalu 
memandangnya. Dengan demikian keterikatan anda sudah tergolong sangat hebat. 
Ada orang Xiulian setelah dia melakukan satu hal, dia sungguh merasa tidak mantap, 
benar-benar tidak tahu hal itu benar atau salah, di saat itu memandang saya sejenak, 
itu sungguh-sungguh akan mendapat inspirasi. Xiulian adalah mengultivasi hati 
manusia, kalian tidak menyingkirkan keterikatan tersebut, malah dipancarkan di 
hadapan saya. 

Saya beri tahu anda sekalian, sekarang dalam agama Buddha mengapa sudah 
tidak dapat Xiulian? Salah satu sebab paling-paling besar adalah mereka bukan 
sedang berkultivasi, melainkan sedang memohon. Namun memohon semacam ini 
mereka bahkan tidak menyadari. Saat menyembah Buddha apa yang mereka pikirkan? 
“Seorang anggota keluarga saya terserang penyakit, mohon Buddha beri perlindungan 
bagi kami, karena saya percaya pada Buddha.” Maksudnya ialah dia percaya pada 
Buddha, dia sedang membakar dupa untuk Buddha. Dia sedang tawar-menawar 
dengan Buddha. Masih ada orang ketika dia sedang menyembah Buddha dia berpikir, 
sedangkan dalam hati dan pikirannya sendiri dia tidak punya tujuan yang jelas untuk 
menyembah Buddha dan membakar dupa. Tetapi setiap hari ketika dia sedang berbuat 
demikian dia tahu: saya berbuat demikian adalah menghormati Buddha, dengan 
demikian berarti saya berkultivasi Buddha. “Oh Buddha, coba lihatlah saya betapa 
saleh pada Buddha.” Dia sendiri berpikir, betapa salehnya saya di hadapan Buddha, 
Buddha pasti dapat melihatnya. Dengan pemikiran semacam ini di hadapan Buddha, 
Buddha pun tidak dapat menerima, dia beranggapan orang tersebut sangat tidak baik. 

Saya sering mengatakan orang-orang dalam agama Buddha sudah tidak tahu 
bagaimana untuk berkultivasi, beginilah maksudnya. Mereka sama sekali tidak 
menyadari, niat pikiran mereka itu tersembunyi sangat dalam. Manusia sekarang telah 
berubah jadi sangat licik. Manusia sekarang pandai menutupi keterikatan hatinya, dan 
juga ia dapat menggunakan selubung untuk menutupi keterikatan hati itu. Saya begitu 
melihat orang semacam ini sungguh sulit diselamatkan. Ketika anda memberi isyarat 
kepadanya, dia sendiri bahkan tidak menyadari selubung yang dia genggam, yang 
menutupi keterikatan hati tersebut. Lagi pula ketika anda menunjukkan pokok 
permasalahannya, ketika Fashen saya menunjukkan pokok permasalahannya, dia 
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bersikap sama seperti menghadapi manusia biasa, dia membohongi Fashen saya, dia 
akan pura-pura berkata: “Oh, saya berbuat salah”, kemudian dia menggunakan satu 
selubung lainnya untuk menutupi selubung itu sendiri, menggunakan satu selubung 
lainnya. Saya katakan manusia sudah sampai taraf semacam ini bagaimana 
diselamatkan? Sekarang masih ada Shifu di sini yang mengajar dan membimbing para 
pengikut; coba anda katakan, dalam biara itu tidak ada orang yang memedulikan, 
bagaimana mereka berkultivasi? Manusia sudah sampai tahap demikian, anda katakan 
bagaimana jadinya! 

Pengikut: Saya melihat ada banyak praktisi membuat catatan, mohon Shifu singgung 
sejenak tentang hal ini. 

Shifu: Semua yang membuat catatan, anda sebaiknya jangan berbuat demikian. 
Mengapa? Karena anda tidak dapat mengingat secara utuh apa yang saya bicarakan, 
perhatian anda ditujukan pada catatan yang sebanyak mungkin ingin anda buat, jadi 
bagaimanapun anda catat juga tidak dapat mencatatnya secara utuh. Jika catatan yang 
tidak utuh itu anda sebarkan ke luar berarti mengutip pembicaraan saya secara lepas 
konteks, anda sendiri juga tidak mendengarnya dengan jelas, begitu besar kiranya 
gangguan yang terjadi. Anda jangan beranggapan anda tidak dapat mengingat 
pembicaraan saya, sekalipun sedikit saja yang anda mengerti dari pembicaraan saya, 
saat itu anda niscaya sedang meningkat, sedang berasimilasi, itu adalah peningkatan 
yang sungguh-sungguh. Ketika keluar dari ruang ini, setiap orang juga akan terjadi 
suatu perubahan. Mereka yang membuat catatan, mungkin anda tidak mengalami 
perubahan apapun, begitu besar kiranya gangguan yang terjadi. Dulu kami pernah 
bicarakan masalah ini, janganlah membuat catatan. 

Pengikut: Mohon Guru kemukakan lebih lanjut makna yang terkandung dalam artikel 
“Tao Fa”. 

Shifu: Jika saya ingin kemukakan dengan jelas kepada kalian, maka saya langsung 
saja menulisnya secara jelas di situ, justru ini adalah sesuatu untuk anda sadari. Dapat 
menyadari seberapa banyak maka demikian banyaklah yang disadari, menyadarinya 
tanpa menganut suatu konsep apapun, kendati yang anda sadari lebih sedikit juga 
tidak akan terjadi penyimpangan, hanya saja yang disadari sedikit, yang diketahui 
sedikit, tetapi pasti tidak akan terjadi penyimpangan. Sekiranya saya boleh memberi 
tahu anda dengan sangat jelas, saya tentu tidak akan menulisnya secara demikian. 

Pengikut: Konsep dan keterikatan hati ada hubungan apa? 

Shifu: Sesuatu yang anda anggap baik, anda selalu menggenggamnya tak mau 
dilepas, ini adalah keterikatan. Terus terang saya katakan kepada anda, benda apapun 
yang tak dapat anda lepas semuanya adalah keterikatan, hal ini sangat sederhana. 
Banyak di antara kalian masih kurang dalam belajar Fa. Sebab dari kurangnya kalian 
belajar Fa, bukan kalian tidak belajar Fa, bukan kalian jarang belajar, melainkan kalian 
belajarnya dengan menganut konsep manusia biasa. Memilih-milih bagian yang sesuai 
dengan keinginan hati anda, anda merasa itu bagus, maka anda memilihnya untuk 
dibaca. Anda merasa yang ini sepertinya tidak sesuai dengan keinginan anda, tidak 
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ada hubungannya dengan anda, bahkan tidak sesuai dengan konsep anda, maka anda 
tidak membacanya, membaca dengan cara memilih, maka anda selamanya juga tidak 
dapat maju dalam Xiulian. Anda jangan mengira hal-hal yang saya bicarakan dalam 
“Zhuan Falun” seakan-akan tidak berhubungan dengan Xiulian anda, tidak 
berhubungan dengan Xinxing, namun di dalamnya mengandung sesuatu yang berbeda 
tingkat dan berbeda bentuk. Anda jangan mengira yang saya bicarakan adalah perihal 
Gong, saya beri tahu anda, di dalamnya juga terdapat sesuatu yang berkaitan dengan 
Xinxing. Ia adalah sistematis, anda ketinggalan satu judul pun tidak boleh. Jika kalian 
tidak dapat mengubah konsep semacam ini, kalian benar-benar akan memengaruhi 
peningkatan, memengaruhi pencapaian kesempurnaan kalian. 

Pengikut: Setiap selang satu periode waktu, saya akan mengalami gejala di ubun-
ubun seperti ada suatu benda yang menekan, tetapi saya tidak tahu aspek mana yang 
menyebabkan. 

Shifu: Anda jangan hiraukan dia, apapun jangan dihiraukan. Asalkan anda adalah 
pengikut yang berada di tengah Xiulian, segala gejala yang timbul pada anda, anda 
harus menganggapnya sebagai fenomena yang bagus. Saya pernah membicarakan 
“tiga bunga berkerumun di ubun-ubun”. Itu masih berupa perwujudan pada satu tingkat 
kecil dalam Fa duniawi; setelah tingkatnya membubung, akan ada perwujudan yang 
lebih tinggi, ada banyak bentuk perubahan di atas kepala, maka tekanan di ubun-ubun 
terasa sangat besar. Sekali saya mengutarakan fenomena konkretnya anda akan 
mudah timbul keterikatan hati dan kegembiraan hati. Anda lihat patung Buddha itu ada 
perwujudan tubuh yang bervariasi, ada yang berkepala empat, ada pula yang kepala 
bertumpuk kepala, kepala bertumpuk kepala, semua itu akan muncul dalam Xiulian 
kalian. Itu adalah kemegahan Fa Buddha, itu adalah sebagian perwujudan dari 
kemegahan Fa Buddha, lagi pula itu hanyalah suatu fenomena. Ada puluhan ribu, 
bahkan ratusan juta bentuk Gong dan bentuk Fa yang akan muncul, apakah anda tidak 
merasa di atas kepala ada sesuatu? Kendati pilar Gong tumbuh tinggi juga akan 
menekan, terasa menekan di kepala, apapun akan muncul. Hal yang begitu bagus 
anda malah menganggapnya tidak baik, coba anda katakan Xinxing anda diletakkan di 
mana? Apakah sesuai dengan tingkatan di mana anda berada? Maka saya sering beri 
tahu anda, anda tidak dapat melihat tidak apa-apa, namun anda harus 
menganggapnya sebagai hal yang baik. Saya tidak mungkin mengutarakan secara rinci 
kepada setiap orang fenomena yang dia alami pada segala tingkatan, ini akan 
membuat anda gembira bukan kepalang. Anda setiap hari menaruh perhatian pada 
perubahan aspek tersebut, dengan demikian anda sudah tidak tahu bagaimana 
berkultivasi. Oleh sebab itu, saya tidak mengutarakan hal-hal tersebut kepada kalian, 
anda semata-mata curahkan upaya pada hati anda, peningkatan yang sungguh-
sungguh juga sepenuhnya mengandalkan hati ini. Jika hati seseorang tidak 
membubung, apapun tidak ada gunanya. 

Pengikut: Saat diri sendiri ada suatu cobaan yang tidak dapat dilewati, saya datang 
menghadap foto Guru mengucapkan kata-kata penyesalan, bagaimana menyikapi hal 
ini? 



36 

 

Shifu: Sudah diucapkan biarlah saja, juga bukan suatu kesalahan. Tetapi setelah 
diucapkan anda harus memperbaiki diri. Jika hari ini selesai diucapkan, keluar rumah 
anda masih seperti semula, pulang ke rumah anda mengucapkan lagi lebih lanjut, itu 
apa gunanya? Setelah berucap pada Guru harus bertobat, harus punya suatu tekad 
untuk memperbaikinya. 

Pengikut: Dalam artikel “Menenangkan Eksternal dengan Berkultivasi Internal” ada 
perkataan “ini adalah suatu ancaman besar yang segera datang”, mohon jelaskan arti 
perkataan tersebut. 

Shifu: Tujuan saya menulis artikel ini, dikarenakan ada praktisi pernah mengajukan 
pertanyaan seperti ini. Bahwa setelah berkultivasi Falun Gong, memang seseorang 
menjadi baik, dapat membuat moralitas manusia di masyarakat kembali meningkat, 
akan tetapi, jika semua orang begitu baik, lalu orang asing datang menyerang kita 
bagaimana jadinya? Bila terjadi peperangan bagaimana jadinya? Khusus menghadapi 
masalah ini saya tulislah artikel tersebut. 

Peperangan itu bukanlah sesuatu yang dapat dicetuskan atas keinginan manusia, 
segalanya juga digerakkan oleh langit, muncul berkat dorongan fenomena langit. Tak 
peduli manusia di tengah proses tersebut bagaimana berkalkulasi, berputar otak dan 
bertindak, ada kalanya justru tidak berhasil, ada kalanya berhasil, dia mengira itu 
adalah hasil dari upaya keras mereka. Sesungguhnya upaya keras mereka, aktivitas 
dalam kehidupan mereka, seolah telah menjadi keniscayaan bagi mereka, memang 
demikian. Oleh sebab itu, jika manusia tidak beraktivitas, juga tidak mungkin ada rezeki 
yang turun dari atas langit, karena manusia memang hidup secara demikian, mutlak 
tidak akan seperti Dewa. Anda beri tahu dia, dia juga tidak percaya, dia tetap saja 
bersaing dan bertengkar, beginilah keadaan manusia. Maka bersaing dan bertengkar 
seyogianya sudah menjadi keniscayaan dari tindakan manusia, menjadi perilaku 
manusia, itu adalah manusia. Dengan demikian kondisi yang muncul di masyarakat 
manusia adalah kondisi manusia. 

Pengikut: Di saat kita meningkatkan Xinxing, karma diri sendiri sudah terhapus, 
apakah karma tersebut ditransformasikan kepada orang yang berperan meningkatkan 
Xinxing kita? 

Shifu: Bukan demikian. Kelihatannya anda sangat terikat akan hal ini, takut kehilangan 
sesuatu milik anda. (Tersenyum) Saya beri tahu anda, sama sekali bukan seperti yang 
anda bayangkan. banyak sekali benda dari kalian sudah saya lenyapkan, 
sesungguhnya sayalah yang menanggungnya untuk kalian. Siapapun tidak mungkin 
tanpa membayar setelah dia berbuat dosa atau berbuat kesalahan, ini mutlak tidak 
diperbolehkan, ini adalah hukum langit. Jadi benda yang ditinggalkan bagi anda untuk 
dilenyapkan tepat adalah agar anda dapat Xiulian, sesuai dengan Xinxing anda, dan 
anda sanggup menanggungnya, lebih sedikit saja juga akan membuat anda jatuh ke 
bawah, tidak dapat berkultivasi lagi. Saya juga bukan karena telah menanggung 
sesuatu untuk kalian lalu menginginkan benda kalian, segala apapun juga milik saya, 
saya juga tidak menginginkan sesuatu apapun. Ada sebagian benda buruk langsung 
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sudah dimusnahkan, hal ini siapapun tidak mampu melakukan, sedangkan saya 
mampu melakukannya. 

Apakah kalian tahu mengapa Yesus dipaku di atas salib? Mengapa Sakyamuni 
harus mangkat dengan meninggalkan jasadnya? Tulang jari tangan Sakyamuni, ada 
banyak orang pergi ke kuil Famen untuk melihatnya, benar adalah tulang jari tangan 
Sakyamuni. Sebagaimana tulang jari tangannya adalah demikian rupa, mengapa 
jasadnya bisa membusuk? Bukankah jasadnya itu dapat dibawa pergi? Jasadnya 
sudah sepenuhnya ditransformasi oleh materi energi tinggi, ia sudah bukan lagi tubuh 
fisik, mengapa dia masih harus mangkat dengan meninggalkan jasad? Kalian tidak 
tahu, di dalam proses Xiulian kalian, yang terhutang oleh kalian tidak sebatas dosa 
manusia, hutang kalian pada badan langit yang berbeda, berbagai tingkatan dan 
berbagai lingkungan banyaknya luar biasa. Hutang-hutang tersebut sama sekali tidak 
dapat diselesaikan oleh manusia, Dewa tingkat rendah juga tidak mampu 
menyelesaikannya. Maka barang siapa ingin menyelamatkan orang tersebut, 
sedangkan orang tersebut punya niat berkultivasi, bukankah anda harus berbelas kasih 
padanya? Buddha memang belas kasih, ingin menyelamatkan dia, namun benda-
benda yang dia hutang itu bagaimana diatasi? Anda melenyapkannya untuk dia, 
sesungguhnya itu sama dengan menambatkan simpul hutang tersebut pada tubuh 
Buddha. Karena Buddha saat datang menyelamatkan manusia, ia harus mempunyai 
tubuh fisik, lalu di mana simpul itu ditambatkan? Semuanya ditambatkan pada tubuh 
fisik Buddha. Akhirnya baik itu Buddha maupun Yesus, mereka tidak dapat terlepas 
dari tubuh fisik, ditambat oleh hutang-hutang karma pengikutnya yang ia selamatkan, 
hutang karma pada tingkat-tingkat berbeda, masa-masa berbeda dan jenis berbeda, 
lagi pula bersangkutan dengan amat banyak hal dari berbagai aspek alam semesta. 
Mereka sama sekali tidak dapat melepaskan diri, maka mereka telah memilih jalan 
yang demikian -- membuang tubuh fisik, dibakar, dengan satu kematian menyelesaikan 
segala persoalan, semuanya sudah terselesaikan, terhitung pula sudah membayar 
hutang mereka. 

Yesus demi membayar hutang semaksimal mungkin, menghapus benci dendam 
dari tingkat alam berbeda terhadapnya, dia menyetujui dirinya dipaku di atas salib, 
mengalami penderitaan yang demikian. Wahai manusia, masih ada yang 
menyampaikan pada saya lembaran pertanyaan seperti ini: Oh Guru, anda harus 
menyelamatkan saya dengan cara begini, anda harus menyelamatkan saya dengan 
cara begitu. Saya katakan, anda kira apakah Buddha harus menyelamatkan anda? 
Begitu senggangnya tidak ada pekerjaan? Menjadi keharusan untuk menyelamatkan 
anda? Ketagihan untuk menyelamatkan anda? Sakyamuni mengatakan Buddha, 
Tathagata banyaknya bagaikan jumlah pasir di sungai Gangga. Di kedua tepi sungai 
Gangga ada berapa banyak pasir? Dia mengatakan Tathagata banyaknya bagaikan 
jumlah pasir di sungai Gangga, ada begitu banyak Tathagata. Ini adalah perkataan 
Sakyamuni ketika itu pada tingkatan di mana dia berada. Lalu Buddha yang demikian 
banyak mengapa tidak memedulikan urusan manusia? Sesungguhnya satu Buddha di 
atas tidak perlu turun, dengan sekali kibasan tangan semua penyakit dari seluruh umat 
manusia akan lenyap, untuk menyelamatkan manusia dan menghapus karma, dengan 
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sekali kibasan tangan semua karma dari seluruh umat manusia akan sirna, tetapi 
siapapun tidak boleh berbuat demikian. 

Hutang seseorang harus dia sendiri yang membayarnya, lagi pula yang terhutang 
tidak sebatas pada tingkat manusia ini. Bila ingin menyelamatkan dia, harus mengubah 
hatinya secara hakiki, itu barulah benar-benar disebut menyelamatkan. Anda telah 
membayar hutang bagi dia, membuatnya menjadi bersih, namun taraf kondisi 
pikirannya belum membubung, walau permukaannya menjadi licin berkilau, itu adalah 
palsu! Mengapa saya mengatakan lubuk pikiran anda harus diubah? Ada yang 
mengatakan: “saya datang belajar karena ada penyakit, awalnya saya tidak paham, 
belakangan sudah mengerti, Guru telah mengatakan beliau tidak menyembuhkan 
penyakit.” Dia juga tidak bermaksud menyembuhkan penyakit. “Jika demikian, saya 
juga tidak bermaksud menyembuhkan penyakit.” Dia sendiri diam-diam berpikir: saya 
tidak lagi memohon untuk penyembuhan penyakit, saya seyogianya membaca buku 
dan berlatih Gong, pada akhirnya Guru pasti akan menyingkirkan penyakit saya. Dia 
masih saja berpikir secara demikian. Dia sudah licin berkilau di permukaan, namun 
secara hakiki belum berubah, ini adalah menipu orang, masih ingin menipu Shifu, 
bagaimana itu dapat dibenarkan? Sesungguhnya yang tertipu adalah diri sendiri. 

Dengan kata lain, kalian jika ingin berubah, harus mengubah diri sendiri dari lubuk 
hakiki kalian, itu barulah peningkatan yang sungguh-sungguh, perubahan yang 
sungguh-sungguh. Jika hakiki Xinxing tidak berubah, saat mengalami konflik dia akan 
mencuat secara tiba-tiba, akan menggembung, maka akan termanifestasi. Seandainya 
Buddha adalah demikian bukankah itu celaka? Perubahan itu harus dari hakikinya. 
Maka saya katakan Xiulian adalah serius, kalian jika tidak mengubah diri sendiri dari 
hakiki yang sesungguhnya, apapun tidak ada gunanya. Menjadi orang yang baik di 
tengah masyarakat manusia biasa, seorang teladan, tokoh pahlawan, tak peduli 
mentalitas apa yang menyebabkan dia berperan demikian, mungkin adalah niat baik, 
tetapi dia selalu ada suatu hasrat, ada suatu tujuan, maka dia tidak dapat bertahan 
lama, di kemudian hari dia akan berbuat kesalahan lagi. Dahulu bukankah ada 
ungkapan yang mengatakan: selalu menyanjung orang yang sudah meninggal namun 
tidak menyanjung orang yang masih hidup. Justru karena manusia sendiri juga telah 
melihat kekurangan ini. Bisa saja pada suatu hari dia berbuat kesalahan lagi lalu 
bagaimana? Peraturan apapun, bahkan mengadakan suatu kampanye, selamanya 
juga tidak dapat mengubah hakiki manusia dan hati manusia, harus hati manusia 
benar-benar tergerak barulah dapat mengubah seseorang. 

Pembicaraan tadi mengenai Sakyamuni mangkat dengan meninggalkan jasad, 
maupun Yesus dipaku di atas salib, mereka demi manusia menanggung penderitaan 
yang begitu besar, demi manusia mengalami kesusahan yang begitu besar! 
Bagaimana manusia menyikapi diri sendiri? Bertanggung jawab untuk siapa, hidup 
untuk siapa? Bertanggung jawab untuk anda sendiri bukankah agar diri anda menjalani 
hidup secara bijak? Jika setiap orang dapat mencari kekurangan masing-masing dari 
lubuk hati sendiri, maka benar-benar dapat membuat peradaban masyarakat manusia 
meningkat. Dafa kita dapat mewujudkan hal ini, tetapi pengajaran Dafa mutlak bukan 
untuk hal-hal tersebut dari masyarakat manusia biasa, kami adalah demi orang Xiulian 
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agar dapat meningkat. Tetapi makin banyak orang yang belajar, maka akan terbentuk 
sebuah lingkungan, akan mendorong segenap masyarakat manusia meningkat, 
demikianlah hubungan di antaranya. Tetapi saya beri tahu anda, saya mutlak bukan 
demi masyarakat, demi seseorang, atau ingin melakukan suatu kampanye di 
masyarakat manusia, melainkan demi agar kalian mencapai kesempurnaan. 

Pengikut: Ketika saya ada berbuat kesalahan pada suatu aspek, saat itu tubuh saya 
terjadi penghapusan karma, apakah ini berupa “perbuatan sekarang mendapat balasan 
sekarang juga” seperti yang pernah Guru katakan? 

Shifu: Kejadian “perbuatan sekarang mendapat balasan sekarang juga” sejak dulu 
sudah ada, kelak juga tetap ada. Terhadap hal-hal kecil, akan terjadi “perbuatan 
sekarang mendapat balasan sekarang juga.” Ada orang setelah melakukan suatu 
kejahatan, keluar rumah dia jatuh tersungkur, atau begitu keluar rumah tertabrak oleh 
sesuatu, walaupun kejadiannya ringan atau parah tidaklah sama, namun juga berupa 
hukuman bagi dia. Manusia umumnya tidak percaya keberadaan kehidupan tingkat 
tinggi pada ruang dimensi lain, maka dia beranggapan kejadian tersebut adalah 
kebetulan, dia hanya mengakui bahwa manusia adalah satu-satunya kehidupan yang 
memiliki inteligensi, manusia sudah menggelikan hingga taraf semacam ini! Kehidupan 
berada di mana-mana dalam alam semesta ini, bila seseorang masih saja melakukan 
kejahatan, dia berbuat mengikuti kebiasaannya, maka di saat orang tersebut sudah 
sampai taraf semacam ini, kejadian “perbuatan sekarang mendapat balasan sekarang 
juga” akan berkurang. Lalu bagaimana? Dia akan menimbun karma, makin lama makin 
banyak yang tertimbun. Ketika sudah terlalu banyak maka usia orang tersebut akan 
diperpendek, makin banyak yang tertimbun makin diperpendek usianya, sama seperti 
orang yang sudah terlalu banyak berbuat kejahatan, ketika sudah sampai batas tak 
terampuni, walaupun di sini dia sudah meninggal, namun di sana dia masih 
dimusnahkan lebih lanjut. Terus dimusnahkan sampai seluruh karmanya sudah 
terbayar. Cara-cara pemusnahan ada banyak sekali. Dengan kata lain dia harus 
membayar segala sesuatu yang dia hutang, itu adalah sangat mengerikan. Kita orang 
Xiulian tidak akan seperti manusia biasa, kalian kebanyakan di tengah peningkatan 
mengalami penghapusan karma dan diberikan isyarat. 

Pengikut: Bila Xiulian di rumah, apakah evolusi Gong oleh Guru bagi kami tidak sebaik 
di tempat latihan? 

Shifu: Sekiranya anda Xiulian di rumah mampu memperlakukan diri sendiri sebagai 
seorang praktisi Gong, berkultivasi dengan sungguh-sungguh, maka tidak kalah 
dengan Xiulian di luar rumah. Akan tetapi, manusia acap kali punya suatu sifat malas, 
anda tidak mengakui juga tidak benar, ini dikarenakan pikiran anda belum membubung 
sampai tahap itu. Setelah meninggalkan lingkungan latihan yang kolektif, anda seolah 
sudah tidak ada pengawasan, tidak ada sebuah kondisi yang berperan sebagai faktor 
luar untuk mendorong anda Xiulian. Misalnya kita bermeditasi saat berlatih Gong, 
semua orang kesakitan tak tertahan, tidak ada yang melepaskan tungkai, anda juga 
merasa tidak enak untuk melepaskannya, dengan demikian anda dimotivasi untuk 
menambah waktu latihan Gong anda. Yaitu dari berbagai aspek ada sebuah 
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lingkungan yang mendorong anda. Bila anda meninggalkan lingkungan ini, anda sendiri 
tidak dapat menguasai diri dengan baik, maka anda tidak ada pengawasan dari faktor 
luar semacam itu, kemungkinan anda akan mengendurkan diri, tidak dapat gigih maju. 
Walaupun masih sedang berkultivasi, tingkat kemajuannya mungkin akan jauh lebih 
lambat, demikianlah hubungannya. Seandainya anda sendiri benar-benar dapat 
menguasai dengan mantap, di manapun anda Xiulian adalah sama saja, yang 
dikhawatirkan adalah anda tidak dapat menguasai dengan mantap. Ada yang 
mengatakan ia dapat menguasai dengan mantap, tetapi sebagian saya percaya, 
sebagian saya tidak percaya, karena saya dapat melihat dengan jelas, anda masih 
belum menerobos mencapai tingkatan yang dimaksud. 

Pengikut: Ada orang yang merusak Dafa menulis banyak kata-kata yang menghina 
Dafa pada buku “Zhuan Falun jilid II”, bagaimana menangani buku tersebut? 

Shifu: Anda boleh membakarnya. Orang ini jahatnya sudah sampai taraf demikian, 
maka orang macam apa juga ada, Buddha pun berani dicaci. Ketika cacian dia itu 
diucapkan dari mulut, Yuanshennya sudah jatuh ke bawah. Yang tertinggal hanyalah 
orang tersebut yang setengah hidup dengan membawa tubuhnya masih sedang 
beraktivitas di tengah manusia. Maka orang semacam ini paling mudah dirasuki, 
selanjutnya Futi3 akan segera merasuk padanya. Yuanshen dia sudah tiada lagi, yang 
tertinggal tepat adalah sebuah batok kosong, Futi akan segera masuk. Keadaan seperti 
ini banyak sekali, master Qigong semacam ini juga sangat banyak, sesungguhnya dia 
adalah orang yang paling jahat. 

Pengikut: Orang-orang Rusia yang baik hati mayoritas mempelajari agama Kristen, 
bagaimana agar mereka memperoleh Fa? 

Shifu: Seandainya anda punya fasilitas yang mendukung, anda kenal dengan mereka, 
maka katakanlah pada mereka, jika dia ingin belajar silahkan, tidak ingin belajar ya 
terserah. Dafa juga adalah serius, tidak secara paksa menghendaki siapapun untuk 
belajar. Tak peduli anda adalah orang dari negara mana -- adalah sama saja. 
Penyebaran Dafa kita juga hanyalah agar mereka yang tidak tahu tentang Fa dapat 
mengetahuinya, jangan sampai mereka ketinggalan. Dia ingin belajar atau tidak, itu 
adalah urusan dia sendiri. Tak peduli dia itu adalah orang asing maupun orang 
Tionghoa -- adalah sama saja. Perihal baik hati atau tidak, semuanya juga diukur 
dengan kriteria manusia sekarang. Manusia semuanya punya sisi baik dan buruk, lagi 
pula segenap masyarakat manusia sedang merosot ke bawah. Dibicarakan secara 
relatif, ada sejumlah orang baik, dia masih punya niat baik ingin membubung kembali, 
hal inilah yang paling berharga. Perihal dia menjadi orang baik yang bagaimana di 
tengah manusia biasa, saya malah tidak merasa ada sesuatu yang istimewa. Dia 
sekadar punya niat untuk membubung kembali, ini barulah yang paling berharga, jika 
dia tidak punya niat tersebut, maka sangat sulit untuk ditolong. 

                                                 
3 Futi -- Makhluk di ruang dimensi lain yang merasuk (ke tubuh manusia). 
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Pengikut: Ada manusia biasa ingin merobek buku Dafa, praktisi demi melindungi buku 
Dafa berkelahi dengannya, apakah ini berarti kurang dapat menahan diri? Apakah 
membuat karma? 

Shifu: Tidak dapat dikatakan praktisi kita ini salah. Tetapi kita di saat menemui 
masalah juga harus berpikir, mengapa dia di hadapan muka anda merobek buku 
tersebut? Apakah kita ada suatu keterikatan, atau kita sendiri pada aspek mana ada 
kesalahan? Di saat pikiran kita sekali berubah, mungkin dia seketika sudah tidak ingin 
merobek buku itu lagi, ini mungkin sekali terjadi. Saya sering mengatakan bahwa di 
saat menemui suatu masalah harus berpikir pada diri sendiri, sekalipun masalah 
tersebut tidak berhubungan dengan anda, setelah anda melihatnya juga harus berpikir 
sejenak pada diri sendiri, saya katakan dalam perjalanan ke depan tidak ada apapun 
yang dapat merintangi anda. 

Pengikut: Saya belajar Falun Dafa, suami saya menekuni Zhouyi,4 lalu saya secara 
sembunyi membakar buku dia itu, apakah ini berupa perbuatan buruk? 

Shifu: Ini bukan perbuatan buruk. Fa kita memang ada kandungan makna di baliknya. 
Tetapi buku-buku master Qigong palsu itu di baliknya juga ada sesuatu, ia tidak 
memiliki kandungan makna yang begitu besar, ia memiliki sekelumit benda yang 
sangat dangkal, yang tak terpisahkan dengan Triloka, namun ia bersifat jahat. 
Bentuknya berupa hewan, rubah, hantu dan siluman, benda-benda yang kacau-balau, 
semuanya adalah benda hitam, benda yang mencelakakan manusia, benda yang 
bersifat negatif, dengan demikian bila benda tersebut diletakkan dalam rumah, 
memang benar tidak baik. Suami anda dalam keadaan yang tidak tahu telah menerima 
benda tersebut, dia juga sedang dicelakai, lalu anda bantu dia membakarnya, sudah 
dibakar ya sudahlah. Jika dia tidak rela, bersikeras bertengkar, ribut dan berkelahi 
dengan anda, maka anda jangan hiraukan urusan dia lagi. Dalam keadaan dia tidak 
peduli, anda sudah membakarnya ya sudahlah. Selanjutnya anda lihatlah pada diri 
sendiri, apakah ada suatu keterikatan pada anda? Saya pikir kemungkinan banyak hal 
juga ada sebabnya. Tetapi dia tidak akan menimbulkan suatu gangguan terhadap 
anda, karena anda berada di tengah Xiulian, di luar tubuh ada selubung, sudah 
dipasangkan selubung. Jika tidak, bukan saja orang lain akan mengganggu kalian, 
kalian juga akan mengganggu orang lain. 

Pengikut: Apa yang dimaksud evolusi alam semesta? 

Shifu: Anda sekalian tahu alam semesta adalah definisi yang digariskan oleh manusia, 
sebenarnya ia ada seberapa besar? Manusia juga tidak dapat menjelaskannya. Alam 
semesta yang biasa kita maksud, adalah lingkup badan langit yang terlihat oleh kita. 
Sekarang lingkup terbesar yang dikenali oleh para ilmuwan dengan menggunakan 
teleskop belum melampaui alam semesta kecil ini, jadi dikatakan terus terang yaitu 
sebatas tempat ini. Tetapi alam semesta kecil kita ini bahkan tidak sampai seperseribu 
miliar dari alam semesta besar, hanya sepersejuta miliar, sebuah tingkat alam yang 

                                                 
4 Zhouyi -- Kitab kuno Tiongkok untuk kultivasi maupun meramal. 
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begitu kecil, ia masih berupa sebutir debu di antara debu, debu di antara debu, begitu 
kecillah kiranya. Segenap alam semesta besar sedang bergerak, badan langit lingkup 
besar sedang bergerak, coba anda katakan bukankah ia berupa pergerakan alam 
semesta? Pergerakan semacam ini akan menghantarkan vitalitas hidup, akan 
menghasilkan jenis kehidupan. Orang Xiulian menyebut pergerakan semacam ini 
sebagai evolusi. Pikiran manusia juga tidak dapat memahami sebegitu tinggi. Alam 
semesta ini terlampau besar, besarnya hingga di saat anda berkultivasi mencapai 
kesempurnaan pada tingkat tertinggi, anda juga akan merasa ia besarnya bukan main, 
membuat anda kagum tak terhingga. 

Pengikut: Shifu mengatakan: “Kemasyhuran adalah rintangan kuat yang membuat 
seseorang tidak dapat mencapai kesempurnaan,” tetapi ada praktisi tidak terikat pada 
kemasyhuran di masyarakat umum, namun masih mendambakan tumbuh Gong atau 
kemasyhuran dalam pekerjaan Dafa. 

Shifu: Itu adalah keterikatannya tampak ke luar, maka harus disingkirkan. Kadang kala 
sebagian praktisi kita termasuk praktisi lama menampakkan keterikatan yang sangat 
tidak baik, sama sekali bukan penampilan sebagai orang Xiulian. Tetapi tidak dapat 
dikatakan orang ini tidak baik. Karena segala keterikatan yang telah ia singkirkan, anda 
tidak dapat lagi melihatnya, hanya keterikatan yang belum ia singkirkan baru dapat 
tampak ke luar. Dengan kata lain banyak keterikatan tidak lagi ia tampakkan karena 
kultivasinya sudah sangat baik. Hanya keterikatan yang belum ia singkirkan dapat 
tampak ke luar, mungkin keterikatan yang belum disingkirkan itulah yang tampak ke 
luar, kalian tidak dapat mengatakan orang ini tidak baik, hanya dapat dikatakan 
keterikatan tersebut tidak baik. 

Biar bagaimanapun dia Xiulian, dia juga tidak dapat menutupi keterikatan yang 
belum dia singkirkan, biar bagaimanapun dia Xiulian, saya juga akan menggunakan 
cara-cara dari berbagai aspek -- sekalipun pada saat dia merasa sedang melakukan 
hal yang paling sakral -- untuk menampakkan keterikatannya yang paling tidak 
sanggup dia lepas. Sekalipun kalian melakukan pekerjaan untuk Dafa, saya juga akan 
membuatnya tampak ke luar. Jika pekerjaan itu sendiri tidak dapat membuat dia 
meningkat, itu tidak dibenarkan, peningkatan Xinxing dia terhitung nomor satu, 
peningkatan diri bagi dia terhitung nomor satu. Jika hati dia murni, dapat memahami 
masalah, kemudian dia lakukan pekerjaan itu, pekerjaan tersebut barulah makin sakral. 
Oleh sebab itu sebagian orang di antara kita tidak berhasil melakukan pekerjaan justru 
karena dia menganut banyak keterikatan saat melakukannya, tidak sanggup 
melepaskan keterikatan ini dan itu. Baik itu adalah keterikatan demi urusan pribadinya, 
maupun demi pekerjaan Dafa sehingga timbul keterikatan, pokoknya asalkan dia punya 
satu keterikatan, maka semua itu akan dibuatnya tampak ke luar melalui pekerjaan 
yang dia lakukan. Khususnya di saat hatinya tidak baik, lebih-lebih tidak 
memperkenankan dia berhasil mengerjakan sesuatu, maka rintangan yang dia hadapi 
jadi besar, itu dikarenakan tidak boleh membiarkan dia melakukan hal yang sakral 
dengan hati yang tidak murni. Sekiranya dapat melakukan hal yang sakral dengan hati 
yang murni, itu barulah benar-benar sakral. 
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Pengikut: Ada praktisi saat meditasi pahanya gemetar, muntah, dia sendiri juga tidak 
dapat mengendalikan, mohon Shifu jelaskan tentang hal ini. 

Shifu: Keadaan setiap orang tidak sama, sebagaimana saya membicarakan masalah 
ini pada situasi yang demikian, maka saya harus membicarakannya secara umum. 
Berlatih Gong jika tidak dapat mempertahankan kemurnian, masih berlatih benda 
lainnya atau diri sendiri tidak dapat mencapai spesialisasi tunggal, atau dalam 
pikirannya masih membawa Gong aliran lainnya, semua ini dapat menimbulkan 
berbagai macam keadaan yang menyerupai kejadian tersebut. Satu sebab lainnya 
yaitu mereka yang karmanya besar di saat penghapusan reaksinya agak hebat, juga 
bisa menyebabkan keadaan seperti ini. 

Pengikut: Setelah menyadari juga harus mewujudkannya, betulkah demikian? 

Shifu: Memang harus demikian. Namun tidak seluruhnya dapat anda kuasai dengan 
baik, untuk dapat menguasai keseluruhan dengan baik dan berhasil mewujudkannya, 
memang ada tingkat kesulitan. Tetapi sebagai orang Xiulian justru harus menuntut diri 
sendiri secara demikian. 

Pengikut: Apakah makin banyak yang dipisahkan berarti makin tinggi kultivasinya? 

Shifu: Bukan berarti makin banyak yang dipisahkan maka makin tinggi kultivasinya, 
yang memenuhi kriteria baru dapat dipisahkan. 

Pengikut: Yang Shifu sebut dipisahkan apakah berarti kami seutuhnya dapat mengikuti 
anda pergi? Yaitu makin banyak yang dibawa akan makin baik? 

Shifu: Sesungguhnya kalian tidak tahu, setelah memperoleh Fa, asalkan hati kalian ini 
teguh, kalian niscaya akan melangkah menuju kesempurnaan, ini adalah pasti. 

Pengikut: Apakah belas kasih makin besar, daya tahannya makin besar pula? 

Shifu: Bukan demikian halnya. Belas kasih muncul setelah bagian dari Qing itu sudah 
disingkirkan. Sedangkan daya tahan adalah kemampuan yang terbentuk dari banyak 
faktor secara terpadu. 

Pengikut: Mohon Shifu memperbesar sedikit cobaan untuk saya, kemudian melunasi 
karma lebih awal, balik ke asal kembali ke jati diri lebih dini, apakah boleh begini? 

Shifu: Tidak boleh, kalian menginginkan sesuatu secara dibuat-buat tidak dibenarkan. 
Lebih-lebih tidak boleh diri sendiri secara dibuat-buat mencari penderitaan untuk 
ditanggung, semua ini salah. Sesungguhnya segala pengaturan juga berurutan, dalam 
hal ini tidak perlu dipikirkan. 

Pengikut: Saya pikir ikutilah tiga huruf “Zhen Shan Ren” ini untuk berperilaku, 
pemikiran demikian benar atau tidak? 

Shifu: Benar. Asalkan hati anda teguh, anda berbuatlah secara demikian, berbuat 
mengikuti tuntutan. Tetapi harus banyak belajar Fa, jika tidak, anda tidak tahu 
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kandungan makna “Zhen Shan Ren” pada tingkat berbeda, dengan demikian anda 
tidak dapat mewujudkan “Zhen Shan Ren” secara sungguh-sungguh dalam perbuatan. 

Pengikut: Ada bagian yang tidak dapat saya sadari, mengapa seolah-olah tidak dapat 
dimengerti secara menyeluruh? 

Shifu: Tidak mengerti tidak apa-apa, juga bukan berarti kalian harus dalam waktu 
singkat mengerti semua yang saya tulis. Seiring belajar Fa secara mendalam, anda 
akan dapat mengertinya. 

Pengikut: Ada kalanya saya begitu melihat foto anda langsung merasa takut, saya 
tidak tahu apa gerangan? 

Shifu: Ini bukan anda yang merasa takut, melainkan karma pikiran. 

Pengikut: Kami kelompok belajar Fa ingin menyewa sebuah tempat, semua praktisi 
pergi ke sana belajar Fa, apakah ini diperbolehkan? 

Shifu: Sekiranya kondisi menjadi baik dan terlalu nyaman, saya kira kultivasinya juga 
jadi terlalu nyaman, ini kurang baik. Jika punya syarat semacam ini, kita tidak perlu 
mengeluarkan uang, ada sebuah tempat yang demikian, disediakan sebuah tempat, 
saya tidak menentang. Setidaknya pada waktu hujan kita dapat pergi ke sana belajar, 
ataupun di musim dingin saat turun salju kita juga dapat pergi ke sana belajar. Jika 
harus mengeluarkan uang untuk menciptakan sebuah lingkungan yang lebih baik, itu 
tidak baik, bukan masalah banyak atau sedikit uangnya. 

Pengikut: Pengikut di pedesaan tidak mengerti istilah-istilah ilmu pengetahuan modern 
yang anda tulis dalam buku. 

Shifu: Ini boleh saja dijelaskan, yaitu dijelaskan menurut makna asli dari istilah 
tersebut. Menjelaskan istilah aslinya, menjelaskan arti permukaan dari istilah tersebut. 
Tetapi bila anda membaca Fa, harus membacanya secara bersambungan. 

Pengikut: Ada sebagian huruf justru secara permukaan tidak dipahami, apakah boleh 
mencarinya di kamus? 

Shifu: Boleh, tidak ada masalah. Menurut kamus hanya dapat dijelaskan arti 
permukaan dari huruf tersebut. Tetapi acap kali istilah yang saya gunakan tidak ada 
dalam kamus. 

Pengikut: Di samping rumah kami ada umat Kristiani, dia selalu minta saya menulis 
huruf kaligrafi baginya. Jika saya tolak rasanya tidak enak, jika saya tulis khawatir saya 
akan terganggu. 

Shifu: Sudah ditulis ya sudahlah. Kita tidak lain akan membawa manfaat bagi orang 
lain, pokoknya dia tidak dapat mengganggu kita. Sesungguhnya baik agama Kristen 
maupun agama Katolik, saya menganggap semua itu sebagai pekerjaan, saya tidak 
anggap mereka sebagai Xiulian, itu sama sekali adalah pekerjaan. 
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Pengikut: Ada sejumlah hal ingin saya lepaskan, mengapa tidak dapat dilepas? 

Shifu: Itu karena sudah terbentuk menjadi sebuah konsep. Hal tersebut tidak dapat 
anda lupakan, namun anda juga harus berupaya untuk menolaknya, maka ia 
berangsur-angsur akan menjadi lemah, akhirnya terhapus. 

Pengikut: Gerakan “bergerak ke bawah mengikuti mekanisme” apakah sebaiknya 
semua orang dapat melakukannya secara seragam? Karena kadang-kadang selisihnya 
terlalu banyak. 

Shifu: Betul, gerakannya makin serempak perasaan anda makin baik. Karena di saat 
kita berlatih Gong, anda sedang memperkuat mekanisme di luar tubuh. Latihan Gong 
anda mengandalkan perputaran mekanisme itu yang berlangsung sehari-hari. Ia 
membuat anda berlatih Gong secara otomatis, setiap saat juga sedang berlatih, ketika 
anda berlatih adalah sedang memperkuat mekanisme tersebut. Maka di saat anda 
sekalian latihan bersama, dengan gerakan rapi dan serempak, energinya besar, untuk 
memperkuat mekanisme akan lebih baik. 

Pengikut: Musim dingin suhu kira-kira di bawah 30°C, bolehkah berlatih Gong di dalam 
rumah? 

Shifu: Pokoknya sedapat mungkin berlatih Gong di luar rumah. Karena kita berlatih 
Gong sudah sekian tahun, di kota Changchun dan Harbin, para praktisi semua berlatih 
Gong di luar rumah. Mengenakan lebih banyak pakaian tidak masalah. Tetapi bila 
terlampau dingin sungguh tidak tahan, maka anda berlatihlah di dalam rumah; saat 
tidak terlalu dingin anda ke luar lagi berlatih. 

Pengikut: Seorang praktisi mengeluarkan uang menyewa sebuah kelas, apakah ini 
termasuk melibatkan uang? 

Shifu: Ini tidak termasuk hal yang dilakukan oleh Pusat Bimbingan kalian, tidak 
termasuk hal yang dilakukan oleh tempat latihan kalian, melainkan praktisi yang ingin 
melakukan, ini adalah perbuatan pribadi. Seumpama saya pribadi melakukan suatu 
kebaikan untuk mendukung kalian, demikian hubungan di antaranya. Semua itu berupa 
hal baik yang dilakukan oleh dia pribadi. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan 
sebuah masalah: bagaimana daya tanggung praktisi tersebut. Apakah dia punya 
kekuatan ekonomi yang begitu besar? Ini adalah satu hal; kedua, praktisi kita ini 
apakah sudah melewati Xiulian dalam waktu yang sangat lama? Seandainya terjadi 
perubahan pikiran padanya, dia akan merasa tidak layak, di kemudian hari bisa timbul 
kerunyaman, semua ini harus dipertimbangkan. Tetapi saya pikir, kita sedapat mungkin 
berlatih Gong di luar, ini paling baik. 

Pengikut: Di sekitar arena latihan kami ada banyak metode Gong lainnya juga berlatih, 
sebagian praktisi khawatir akan terganggu dan terpengaruh. 

Shifu: Tidak terpengaruh, dia mutlak tidak dapat mengganggu kita. Tetapi anda jangan 
punya pemikiran semacam ini, bahwa apakah dia dapat mengganggu kami, anda 
sendiri harus tak tergoyahkan, hati tidak boleh ada keterikatan. 
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Pengikut: Akhir-akhir ini karma pikiran saya besarnya luar biasa, saya bahkan takut 
saya adalah iblis yang diatur datang kemari, apakah karma pikiran tersebut bukan diri 
saya sendiri? 

Shifu: Tidak apa-apa, itu bukan diri anda sendiri, melainkan karma pikiran. Tetapi saya 
beri tahu anda, karena benda tersebut setiap orang banyaknya tidak sama, mungkin 
ada yang lebih banyak, ia jadi lebih kuat. Bagi mereka yang lebih banyak, kemungkinan 
dia sendiri harus menanggung lebih banyak. Dahulu dalam aspek ini mungkin lebih 
banyak kesalahan yang telah dilakukan, jika demikian, maka kita kerahkan segenap 
upaya, mengekang dia, berkonfrontasi dengan dia. Asalkan anda dapat 
membedakannya dengan jelas, dia bukan diri anda, maka apapun mudah diatasi. 

Pengikut: Saya merasa diri sendiri kultivasinya tidak baik, ada terlalu banyak benda 
kotor, saya di rumah bahkan tidak berani memandang foto Shifu. 

Shifu: Tidak apa-apa, Shifu tahu bagaimana keadaan anda. Saya tahu, dahulu anda 
pernah berbuat salah, sekarang mulai lagi dari awal, maka anda tenangkanlah hati 
untuk berkultivasi. 

Pengikut: Putri saya inteligensinya rendah, namun dia konsisten belajar Fa dan 
berlatih Gong sudah tiga tahun, tetapi dia tidak dapat memahami Dafa dengan baik, 
apakah dia dapat mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Inteligensinya rendah saya kira juga tidak menjadi masalah untuk belajar Fa. 
Sudah belajar tiga tahun, mutlak tidak akan belajar dengan sia-sia, apakah anda terlalu 
banyak memikirkan masalah ini? Belum tentu begitu rendah. Acap kali sebagian anak 
kecil kita memang punya asal-usulnya. Karena seseorang dalam seumur hidupnya 
kapan dia dapat memperoleh Fa, kapan dia melakukan sesuatu, dia berada di atas (di 
atas adalah kehidupan tingkat tinggi) melihatnya dengan sangat jelas. Dia begitu lihat 
keluarga ini kelak dapat memperoleh Fa, maka dia akan reinkarnasi dalam keluarga 
tersebut. Kasus semacam ini sangat banyak, oleh sebab itu ada sebagian anak kecil 
kita benar-benar adalah anak ajaib. Ada yang mungkin agak kurang sedikit, anda 
jangan memikirkannya terlalu banyak. 

Pengikut: Bagaimana menyikapi perbedaan tingkat dari berbagai daerah dalam hal 
belajar Fa dan Xiulian? 

Shifu: Ini tidak ada perbedaan. Setiap daerah selalu ada yang sangat gigih maju, juga 
ada yang tidak gigih maju, orang berkebijakan tinggi, menengah, rendah, semuanya 
juga ada. Ada sebagian daerah yang memperoleh Fa agak terlambat, mungkin tingkat 
kemajuannya agak kurang, ini adalah pasti, tetapi ada pula orang yang belakangan 
masuk malah lebih unggul. Banyak di antara kita yang belakangan memperoleh Fa 
belum pernah bertemu dengan saya, namun pemahaman dan pengenalan mereka 
terhadap Fa sangat tinggi, dan juga sangat cepat, tidak ada halangan. Dahulu praktisi 
baru mengenal Fa selalu ada sebuah proses. Kala itu saya pergi ke Guangzhou 
mengajarkan Fa, saat berceramah Fa pada dua kelas permulaan, para praktisi seolah-
olah tidak tahu apa yang saya bicarakan, mereka sekadar tahu ini bagus, namun tidak 
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tahu apa yang saya bicarakan. Yaitu konsep manusia, khususnya setelah reformasi 
dan keterbukaan, orang-orang Guangzhou pikirannya semua adalah mencari uang. 
Sampai kelas keempat dan kelima pikiran mereka baru merekah terbuka, seketika 
mengerti apa yang saya bicarakan, saat itu barulah sekelompok besar praktisi ikut 
masuk. Sekarang orang yang belakangan memperoleh Fa acap kali peningkatannya 
sangat cepat, mungkin lingkungan demikian juga sudah terbentuk, syarat dari berbagai 
aspek juga sudah mendukung. Yaitu sudah ada syarat dari faktor luar. 

Pengikut: Dalam belajar Fa bersama ada yang beranggapan membaca secara 
menyeluruh adalah membaca berulang-ulang, tidak perlu diskusi, diri sendiri yang 
menyadari. Setiap hari membaca satu ceramah, cara demikian apakah bermanfaat 
bagi belajar Fa? 

Shifu: Membaca secara menyeluruh memang adalah membaca secara menyeluruh, itu 
tidak ada yang perlu dipertanyakan, yaitu baca seutuhnya berulang-ulang, baca secara 
menyeluruh. Kita semua bagaimanapun adalah bersama-sama belajar Fa, seusai 
membaca saling berdiskusi, bertukar pendapat. “Saya tiba-tiba menyadari dalam 
perkataan Guru ini mengandung maksud yang demikian, perbuatan saya dalam hal ini 
masih kurang memenuhi syarat.” Kita membaca di rumah mungkin terdapat 
kekurangan semacam ini dalam aspek bersangkutan, kekurangan ini selanjutnya 
diperbaiki. Yaitu kita saling berdiskusi, ini memang perlu. Tetapi membaca secara 
menyeluruh adalah penting. Kita jangan belajar satu paragraf lalu berhenti, mulai 
menyampaikan pendapat, baca lagi satu paragraf, kembali menyampaikan pendapat, 
ini tidak baik. Harus membaca secara menyeluruh dalam porsi besar. Waktu untuk 
menyampaikan pendapat pribadi, mengutarakan pemahaman jangan melebihi baca Fa, 
belajar Fa adalah yang paling penting. 

Pengikut: Dapatkah Guru membicarakan pada kami tentang sumber asal Dafa alam 
semesta, yaitu “Zhen, Shan, Ren”? 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, anda selamanya juga tidak akan tahu alam 
semesta ini ada seberapa besar, maka lebih-lebih tak berdaya membicarakan perihal 
sumber asalnya. Lagi pula tidak ada bahasa semacam itu. Dalam alam semesta ini 
sekalipun dengan menggunakan bahasa Dewa yang tingkatnya sangat tinggi juga tidak 
dapat menjelaskan akhir dari alam semesta, apalagi bahasa manusia. Alam semesta 
bagi manusia selamanya juga berupa misteri yang tak dapat diuraikan, selamanya juga 
tidak dapat diketahui oleh manusia. Gunakanlah keterikatan anda itu pada belajar Fa. 

Pengikut: Apakah konsep sebagai hal yang paling pokok dari manusia? Bagaimana 
kondisi seseorang apabila tidak memiliki konsep apapun? 

Shifu: Apabila seseorang tidak memiliki konsep apapun, dia akan seperti seorang yang 
sangat tulus murni dan baik hati, tapi mutlak bukan seperti keadaan anak kecil. Anda 
adalah orang dewasa, berpikiran rasional. Anak kecil tidak punya konsep, dia naif, baik 
hati, melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tetapi orang dewasa tidak akan seperti itu. 
Setelah anda terbebas dari konsep-konsep, anda juga tidak akan seperti itu. Karena di 
saat anda sama sekali tidak memiliki konsep-konsep tersebut, anda sudah berada 
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dalam peningkatan, sejak dini sudah meningkat ke atas. Maka di tengah Xiulian konsep 
akan berangsur-angsur berkurang dan melemah, beginilah keadaannya, terus hingga 
akhirnya tiada lagi. 

Pengikut: Saat belajar Fa bersama, keadaan saya kadang baik, kadang tidak baik, 
bagaimana memahami munculnya kondisi hati yang bergolak semacam ini? 

Shifu: Semua itu adalah kondisi Xiulian anda sendiri, setiap orang di tengah Xiulian 
sekiranya dapat bertahan begitu gigih dalam lingkungan yang berbeda, tidak ada 
gangguan berbagai macam pikiran, sekali belajar langsung dapat dicerna, kondisi 
demikian siapapun tidak dapat mewujudkannya. Tetapi saya pernah beri tahu kalian, 
setiap cobaan dapat anda lewati dengan baik atau tidak, berhasil dilewati atau tidak, ini 
tepat adalah Xiulian. Setiap cobaan dapat berhasil anda lewati, maka anda adalah 
Dewa! Tidak perlu Xiulian lagi, bukankah demikian? Akan tetapi, anda tidak boleh 
mengendur terhadap diri sendiri, Xiulian harus gigih maju. 

Pengikut: Seorang kepala Pusat Bimbingan setelah diganti, dia mendirikan lagi 
sebuah kelompok, menarik sekelompok praktisi membentuk grup kecil belajar Fa. 

Shifu: Jika kepala Pusat Bimbingan ini benar-benar bermasalah kemudian diganti, 
saya kira itu memang seharusnya. Mereka yang ingin mencari uang, yang menuntun 
praktisi berbuat sembrono, yang tidak dapat mengendalikan diri, yang menimbulkan 
masalah…. Saya kira ini tidak hanya berpengaruh buruk terhadap Fa kita, juga akan 
membahayakan bagi masyarakat. Yang semacam ini harus diganti, harus diganti 
dengan yang lain. 

Baik itu praktisi maupun kepala Pusat Bimbingan, dia sendiri perlahan-lahan akan 
memahami bahwa dirinya salah. Tetapi selama waktu itu mutlak tidak boleh 
memandang kepala Pusat Bimbingan tersebut sebagai manusia biasa, ini tidak benar. 
Dia ada sesuatu yang tidak dapat dilewati, tetapi dia mungkin tetap adalah orang 
Xiulian. Namun ditinjau dari formalitas, jika benar-benar terjadi perusakan Fa yang dia 
lakukan, itu sudah lain masalahnya. Sekiranya dia menyerang Fa, merusak Fa, atau 
tingkah lakunya sudah tidak sejalan dengan Fa, itu berarti dia timbul gangguan iblis 
oleh pikiran sendiri. Dia sama sekali sudah berseberangan dengan Fa ini, bertindak 
semaunya, kita mutlak tidak dapat mengakui dia. Jika timbul masalah seperti ini 
atasilah secara demikian, kita tidak mengakuinya. 

Bagaimana dengan orang yang berjalan mengikuti dia, coba anda sekalian 
pikirkan, ini juga bukan secara kebetulan. Xiulian adalah ombak besar mendulang 
pasir, ada orang yang bukan sungguh hati belajar Dafa, bisa saja melalui cara demikian 
dia tersingkir ke luar. Kita di sini tidak menginginkan mereka yang campur aduk, yang 
nimbrung, mungkin juga ada sebab semacam ini. Sekiranya praktisi pemahamannya 
sementara salah, sementara linglung, setelah mengerti dia akan balik kembali. Tetapi 
ada sebagian orang justru linglung, mengapa tidak berpikir sejenak anda datang untuk 
belajar Fa atau jalan mengikuti seseorang? 
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Pengikut: Shifu mengatakan: “Sudah seharusnya menggugah mereka supaya sadar, 
agar mereka menjadi seorang Dewa yang sejati,” banyak praktisi merasa sulit untuk 
memahami. 

Shifu: Sekarang sedang berangsur-angsur mengerjakan hal ini, termasuk pembicaraan 
saya hari ini, semua juga berkaitan dengannya, ada banyak memang dibicarakan 
seputar masalah ini, agar kalian berangsur-angsur dapat menyadari. 

Pengikut: Ujian yang bersifat memisahkan diri dari manusia apakah sering terjadi, 
ataukah hanya satu kali? 

Shifu: Kesempatan semacam ini pasti tidak banyak. Mungkin kelak masih ada dalam 
bentuk lainnya, mungkin masih ada, mungkin tidak ada, semua itu berupa bilangan 
yang belum diketahui. Tetapi jika secara dasar tidak berubah, walaupun masih ada 
sekian banyak kali juga tidak dapat dilewati. Xiulian memang adalah demikian, mutlak 
tidak akan memberi tahu anda ada suatu ujian diletakkan di sana, ada atau tidak. 
Sekiranya diberi tahu, anda tentu dapat melewatinya semua, semua itu adalah palsu. 
Justru di saat anda tidak tahu, di saat krusial, lihat anda mantap atau tidak, dapatkah 
anda maju selangkah ke depan melewatinya; atau ketika anda sedang memastikan 
sesuatu benar atau salah, bagaimana anda berbuat, demikianlah kiranya. 

Pengikut: Ketika mempelajari suatu bagian dari “Zhuan Falun”, isi dari “Zhuan Falun 
jilid II” dan buku Dafa lainnya yang berkaitan dengannya juga dipelajari secara 
bersama, cara belajar demikian apakah baik? 

Shifu: Tidak baik. Anda curahkan perhatian pada belajar saja, membaca suatu buku 
bacalah buku itu saja, anda bacalah sebagaimana mestinya, baca mengikuti urutan. 
Anda jangan secara buatan mencari sesuatu, secara buatan ingin melakukan sesuatu, 
semua itu tidak benar. Saya masih beri tahu anda setibanya pada suatu tingkat, di saat 
anda harus meningkat, maka anda diperkenankan meningkat ke atas; prinsip Fa tingkat 
mana yang harus anda mengerti, maka anda diperkenankan untuk mengerti prinsip Fa 
tingkat tersebut. Seumpama hari ini anda telah melakukan suatu hal, anda tidak tahu 
itu benar atau salah. Anda ambillah buku “Zhuan Falun”, bukalah sesukanya, tidak ada 
niat pikiran apapun ingin membukanya sampai bagian mana, bukalah sesukanya, 
dijamin yang terbuka adalah bagian yang khusus berkenaan dengan hal yang anda 
lakukan hari ini. (Tepuk tangan) Tentu saja bila anda pulang ingin mencobanya, 
dengan menganut keinginan semacam ini, tidak ada apapun yang didapatkan. Xiulian 
adalah serius, mutlak tidak akan memperkenankan anda mencobanya seperti suatu 
permainan, ini tidak dibenarkan. Dengan kata lain anda tidak boleh melakukan sesuatu 
secara dibuat-buat. 

Buku Dafa ini, buku “Zhuan Falun” ini adalah perangkat Xiulian yang sistematis, 
anda baca saja. Perihal buku lainnya seperti “Uraian Falun Dafa” dan “Zhuan Falun jilid 
II”, itu hanyalah berupa pelengkap, agar anda membacanya sebagai referensi. Tujuan 
buku “Petunjuk Penting untuk Gigih Maju” adalah untuk mengoreksi masalah yang 
timbul secara umum, serta kondisi tidak benar yang timbul dalam proses Xiulian kita 
secara keseluruhan. 
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Pengikut: Ada orang mengatakan keampuhan Dafa tak terbatas, pengikut Dafa tidak 
perlu melindungi Fa, perkataan ini benar atau tidak? 

Shifu: Tidak benar. Dafa memang keampuhannya tak terbatas. Sekarang kita semua 
Xiulian di tengah lingkungan masyarakat manusia biasa. Jika ada kehidupan bobrok 
dari tingkat tinggi datang ke sini melakukan hal-hal buruk, maka Fa itu sendiri akan 
mengerahkan Dewa pelindung Fa kami atau kehidupan tingkat tinggi lainnya 
membasmi dia. Jika pengikut Dafa kita yang melakukan hal buruk, Dewa datang 
membunuh orang tersebut, setiap orang juga akan mengakui Fa ini keampuhannya luar 
biasa, semuanya juga tidak berani lagi menciptakan kerunyaman bagi Fa, maka kalian 
juga tidak ada jalan untuk Xiulian. Dewa juga tidak boleh dengan mudah membunuh 
manusia biasa secara demikian, juga tidak boleh merusak lingkungan Xiulian kalian 
sekarang ini. Kita di tengah Xiulian, keadaan masyarakat dan orang-orang beraneka 
ragam menciptakan kerunyaman di berbagai aspek terhadap kita, kita khusus 
menghadapi situasi yang berbeda dapat membela Dafa dengan baik, bukankah ini 
berarti melindungi Fa? 

Perihal orang-orang jahat, orang yang melakukan hal buruk, sekiranya mereka 
dapat ditolong, kita nasihati dia, mungkin saja dia masih dapat diselamatkan. Jika dia 
bertindak mengikuti kemauannya, terus saja berbuat demikian, secara histeris berbuat 
demikian, maka sampai pada waktu tertentu, kami akan membenahi dia. Mungkin juga 
sementara memanfaatkan dia untuk menguji para praktisi, tunggu sampai Xiulian kita 
selesai, dia harus membayar segala sesuatu yang dia lakukan sendiri, ini adalah pasti. 

Pengikut: Mereka yang tidak sanggup menjadi Dewa bagaimana sampai akhirnya 
bahkan menjadi manusiapun tidak dapat? 

Shifu: Segenap alam semesta sedang diperbarui. Maka sebagai manusia, setelah 
Xiulian berakhir, lingkungan seperti ini juga sudah tidak dibutuhkan. Jadi manusia yang 
tersisa adalah ampas manusia yang lebih busuk, yang makin tidak baik, manusia jika 
sudah tidak layak maka akan disingkirkan. Coba kalian pikirkan, dapatkah terus eksis 
secara demikian? Manusia sungguh adalah ciptaan Tuhan, saya pada kesempatan lalu 
pernah menjelaskan masalah ini, saya kemukakan lagi lebih lanjut. Anda sekalian tahu, 
kita manusia hidup dalam ruang yang terbentuk oleh molekul, namun apakah anda 
tahu? Segala benda yang ada pada tubuh kita juga terbentuk oleh molekul, bahkan 
juga udara. Benda yang anda makan, yang anda minum, segala sesuatu yang anda 
sentuh, segala sesuatu di samping anda, segala sesuatu yang tak dapat anda lihat, 
semuanya juga terbentuk oleh molekul. Maka dilihat dari luar, dari luar lingkungan alam 
semesta kita melihat Triloka, bukankah manusia berada dalam tumpukan molekul? 
Anda tepat adalah hidup dalam tumpukan molekul ini, nafas yang anda hirup dan 
hembuskan juga adalah molekul. Lalu kehidupan tingkat tinggi di luar Triloka melihat 
ruang manusia, apakah molekul itu? Dewa secara umum menyebut molekul ini sebagai 
“tanah”, sebagai “tanah liat”, anda tepat berada di dalam tanah, manusia tepat 
berseliweran di dalam tanah, ini adalah yang terlihat oleh Dewa. Dewa memang begini 
cara melihatnya, segalanya juga demikian. Lagi pula pada tingkat berbeda masih ada 
materi yang tingkatnya lebih tinggi. Dengan penjelasan saya yang demikian, maka apa 
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yang pernah Yesus katakan, bahwa Yahwe telah menciptakan manusia dari tanah, 
saya kira itu jadi tidak sulit untuk dipahami! Bukan “tanah” atau “tanah liat” yang anda 
lihat itu, semuanya juga termasuk, bahkan daging anda, ia juga anggap sebagai tanah, 
semua adalah tanah. Karena Dewa melihat tingkat molekul ini, khususnya molekul 
pada tingkat ini yang paling kasar, semua itu adalah tanah yang paling kotor, yang 
paling tidak baik, mereka memang melihatnya secara demikian. 

Pengikut: Ada sebagian orang saat berlatih Gong sisi kiri dan kanan dari badannya 
tidak seimbang, orang lain melihatnya ada sedikit miring. 

Shifu: Setiap orang punya keadaaan masing-masing, ada yang di satu sisi badannya 
terdapat lebih banyak materi, di sisi lainnya kurang, keadaan seperti ini ada. Ini 
ditimbulkan oleh anda sendiri pada lingkungan berbeda dan keadaan berbeda dalam 
sejarah, tetapi anda cukup peduli dengan latihan saja, semua ini akan saya benahi, 
anda sendiri tidak mampu membenahi. Maka anda cukup peduli dengan latihan saja, 
tidak ada gunanya anda timbul lagi suatu keterikatan. Bila anda selalu memikirkannya 
juga berupa beban, juga berupa rintangan, juga berupa keterikatan hati. Bukankah tadi 
sudah saya katakan, saya sudah membuka pintu ini hingga tidak ada pintu lagi, saya 
hanya memandang hati seseorang. Jika anda tidak ingin berkultivasi lagi, saya bahkan 
tidak lagi memandang hati anda, bagaimana saya menyelamatkan anda? Bukankah 
demikian? 

Pengikut: Bagaimana kita baru dapat secepatnya melenyapkan segala konsep yang 
terbentuk pasca lahir? 

Shifu: Hanya dengan anda teguh belajar Dafa, saat muncul niat dan pikiran yang tidak 
baik, anda harus terpikir diri sendiri adalah orang Xiulian, dengan pikiran lurus 
mengekangnya. Fashen saya melihat dengan jelas aktivitas pikiran anda. Anda dapat 
membedakannya dengan jelas, tidak menganggap dia sebagai diri anda, maka dengan 
sendirinya dia bukanlah diri anda, dengan demikian akan dapat melenyapkannya. 
Tetapi tidak akan dengan satu kali dilenyapkan seluruhnya untuk anda, akan dibagi 
dalam tingkatan, berangsur-angsur membuatnya mengecil, karena masih harus 
ditinggalkan bagi diri anda untuk memahami Fa, untuk anda Xiulian. Jadi ada yang 
khusus yang sangat buruk akan seketika dilenyapkan, demikianlah keadaannya. 

Pengikut: Ada praktisi di saat belajar Fa tertidur, saya menunjukkan kekurangannya, 
dia timbul antipati, selanjutnya tidak ikut belajar Fa lagi. 

Shifu: Jika demikian anda jangan lagi mengajak dia belajar. Dia bukan datang untuk 
belajar Fa, melainkan datang untuk tidur, jadi untuk apa anda mencari dia lagi? 
Betulkah demikian? Jika datang untuk tidur, kami di sini juga tidak kekurangan orang 
yang tidur. 

Jangan takut jumlah orangnya sedikit, di tempat latihan kami bila hanya satu 
orang yang sejati berkultivasi, saya katakan itu sudah lumayan. Anda jangan takut 
jumlah orangnya sedikit, sekalipun datang sekelompok besar orang, seribu orang, di 
dalamnya tidak ada satupun yang sejati berkultivasi, apa gunanya? Malah merusak Fa. 
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Pengikut: Ada kalanya kami tidak dapat membimbing praktisi sesuai tuntutan, 
penyebabnya ialah takut berbuat kesalahan dalam menjelaskan Fa. 

Shifu: Mengenai masalah pembimbingan saya sudah banyak kali mengemukakan. 
Misalnya di saat kita berbicara, kita boleh bicara sedemikian rupa: “Saya berada pada 
tingkatan saya ini, saya menyadari bahwa Fa ada sebuah kandungan makna yang 
demikian, ini adalah apa yang saya sadari pada tingkatan saya ini, tentu saja Fa masih 
ada kandungan makna yang lebih tinggi!” Atau pemahaman saya pada aspek mana 
ada kesenjangan dengan Fa, atau saya kira Fa ini pada taraf kondisi tertentu telah 
membicarakan sesuatu, semua ini tidak jadi masalah. Tetapi Fa masih ada kandungan 
makna lainnya, ini sudah dikatakan dengan sangat jelas, yaitu anda jangan membatasi 
diri sendiri. 

Pengikut: Praktisi Gong masih menjabat pekerjaan di masyarakat, apakah harus 
menggunakan prinsip di masyarakat umum untuk menangani masalah? 

Shifu: Pekerjaan adalah pekerjaan, Xiulian adalah Xiulian. Tetapi peningkatan Xinxing 
di tengah Xiulian akan termanifestasi pada masalah konkret dalam pekerjaan. Di 
samping itu hal yang diperintahkan oleh atasan anda secara ketat untuk dilakukan, 
anda boleh menyesuaikannya sedikit. Karena itu bukan anda yang ingin lakukan, jika 
anda tidak melakukan dia tidak memahami anda, tetapi hal tersebut juga tidak akan 
menimbulkan kesalahan besar. Sekiranya ada kesalahan, anda sendiri di saat 
melakukan juga akan sedapat mungkin melakukannya dengan baik menurut cara anda 
sendiri. Tergantung anda bagaimana menanganinya, saya kira semuanya dapat 
dilakukan dengan baik, saya kira tidak ada masalah. Masih ada satu hal, ada sebagian 
praktisi kita suka menjaga muka, tidak menghendaki orang lain tahu dia sedang berlatih 
Dafa, tidak menghendaki orang lain tahu dia begitu baik. Saya kira ada banyak kasus 
dikarenakan sebab-sebab pribadi. Saya beri tahu anda sekarang ada seratus juta 
orang sedang belajar Dafa, jumlahnya sudah tidak sedikit lagi, anda bukan fenomena 
yang spesifik, anda tidak akan ditertawakan orang lain. Khususnya lingkungan di 
Changchun ini, sekali menyinggung orang yang berlatih Falun Dafa, khalayak juga tahu 
mereka adalah orang baik. 

Di banyak daerah, praktisi karyawan kita yang di-PHK ketika mencari pekerjaan, 
orang-orang mengatakan: “yang berlatih Falun Dafa pasti saya terima.” Anda jangan 
mengira anda terkucil, anda jadi orang yang mencolok, bukan demikian. Kita sudah 
memiliki lingkungan seperti ini, lagi pula di seluruh negeri juga terbentuk lingkungan 
seperti ini. 

Pengikut: Ada metode Gong lain berlatih bersamaan di samping kami, dia 
membunyikan suara tape-recorder yang keras, lalu kita… 

Shifu: Ini tidak apa-apa, bukankah ini juga sedang menguji hati kita terusik atau tidak? 
Ketika dia sedang membunyikan suara keras, bukankah itu justru menyentuh hati 
kalian? Saat itu lihat apakah anda terganggu olehnya, apakah anda marah? Oleh 
sebab itu kita harus mencari sebab pada diri kita sendiri, bunyi petirpun tidak dapat 
menggetarkan kita. Biar saja dia bersuara keras, ketika anda benar-benar tidak terusik, 
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dengan sendirinya dia akan hilang tanpa bekas, dijamin adalah demikian. Sekiranya dia 
memang sengaja, atau anda benar-benar tidak dapat mengatasi masalah dengan baik, 
karena praktisi baru lebih banyak, maka kita ganti sebuah tempat lain. Dia merasa 
tempat itu baik berikan saja pada dia. Di tempat manapun kita berlatih Falun Gong, 
tempat itu akan menjadi baik, kita sedang mengubah lingkungan, bukannya kita sedang 
memilih lingkungan. 

Pengikut: Praktisi Xiulian bagaimana melakukan tugas pimpinan dengan baik? 

Shifu: Sekarang tugas pimpinan sarat dengan hal-hal runyam. Jika orang-orang di 
masyarakat semuanya adalah orang yang berlatih Falun Gong, saya kira anda tidak 
perlu begitu cemas hati, mereka tentu akan berbuat dengan sangat baik. Semua orang 
demi kepentingan umum, tidak ada yang demi kepentingan pribadi, tidak ada yang 
mengejar kepentingan diri sendiri, semuanya berpikir demi kebaikan orang lain, coba 
anda pikirkan bagaimana jadinya masyarakat ini? Tentu saja kami bukan menghendaki 
anda sekalian setelah belajar Fa semuanya menjadi manusia biasa. Demikianlah 
maksud dari pembicaraan saya. Perihal bagaimana berbuat, semua itu adalah masalah 
konkret anda sendiri, anda sendiri tanganilah bagaimana supaya sesuai dengan 
praktisi Gong. Ada sebagian masalah harus sedikit menyesuaikan keadaan, sedikit 
bertoleransi. Namun anda sendiri harus agak ketat terhadap diri sendiri. 

Pengikut: Di tengah pekerjaan bagaimana menghadapi trend buruk di masyarakat? 

Shifu: Hal-hal yang tidak dapat anda tangani janganlah dipikirkan begitu banyak. Jika 
anda adalah pimpinan, trend di tempat kerja anda tidak baik, anda punya tanggung 
jawab. Jika bukan urusan di tempat kerja anda, atau anda tidak berkompeten di 
masyarakat, maka anda jangan mengurusinya, uruslah diri sendiri dengan baik. Yang 
kami kemukakan adalah berperilaku baik dari diri sendiri, setiap orang mengurus diri 
sendiri dengan baik, maka masyarakat juga menjadi baik, jika setiap orang mengurusi 
orang lain, makin diurus makin tidak baik, konflik makin banyak. Diri sendiri tidak 
berperilaku baik, malah mengurusi orang lain, di antara kedua pihak saling mencela 
yang lainnya tidak baik, konflik di antara kedua pihak makin lama makin meruncing, 
pasti adalah demikian. 

Pengikut: Mengapa selalu ada orang menyadari sesuatu secara menyimpang atau ke 
sisi ekstrem? 

Shifu: Sesungguhnya sangat sederhana, bukan berupa masalah apa-apa, yaitu 
sebuah masalah di mana basis pikiran anda diletakkan. Di saat anda ingin menyadari 
sesuatu, titik tolak pikiran anda diletakkan di mana, anda berpijak pada titik tolak yang 
mana. Anda sendiri ada keterikatan pribadi yang tak ingin dilepas, ingin mencari 
jawabannya, ingin mencari sesuatu untuk melindungi hal-hal yang tidak dapat anda 
lepas, anda tentu akan menyadarinya secara menyimpang. Anda jangan berpikir 
apapun, anda sedang membaca buku, yang diungkapkan oleh Fa adalah benar. Anda 
jangan mencari sesuatu yang diri anda anggap benar dari dalam Fa, anda jangan 
mencari sesuatu dari dalam Fa untuk membenarkan diri anda, secara lepas konteks 
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melindungi benda anda sendiri, itu tidak benar, makin baca makin kacau pikirannya. Ini 
berupa masalah di mana titik tolak anda diletakkan. 

Pengikut: Sekarang jalan yang paling cepat untuk mencapai kesempurnaan itu apa? 

Shifu: Saya telah menciptakan bentuk Xiulian yang paling cepat, paling baik bagi 
manusia. Kita berada di tengah kelompok manusia yang paling kompleks, berkat 
lingkungan yang kompleks ini juga membuat manusia meningkat dengan cepat. 
Bersamaan itu kami telah mengajarkan Fa yang begitu besar di hari ini, Fa ini juga 
membuat manusia meningkat dengan cepat. Masih ingin bagaimana cepatnya? Tidak 
akan ada lagi yang lebih cepat daripada Dafa menyelamatkan manusia. Manusia yang 
sekujur tubuhnya penuh dengan karma, pertama-tama yang dipikirkan haruslah 
bagaimana membayar karma, tidak ada yang patut anda pilih. 

Pengikut: Saya selalu beranggapan menyalin buku adalah menghabiskan waktu. 

Shifu: Jika demikian berarti anda ada sedikit ekstrem. 

Pengikut: Untuk menaklukkan karma pikiran, selain menyingkirkannya dengan 
kesadaran yang kuat, apakah masih ada cara baik lainnya? 

Shifu: Tidak ada. Anda sendiri mencomotnya dengan tangan juga tidak bisa, tidak ada 
cara lainnya. Peningkatan anda, lenyapnya karma pikiran anda adalah seiring dengan 
membubungnya tingkatan anda, dengan demikian dia akan berkurang. Xiulian adalah 
serius, bukan seperti anggapan anda semestinya begini atau begitu. Berbagai aspek 
juga sudah diatur dengan sangat saksama bagi anda. Tidak benar bila anda berpikir 
yang bukan-bukan. 

Pengikut: Setelah rontoknya setingkat sel yang paling besar dari tubuh manusia, 
bagaimana bentuk eksistensi tubuh pada ruang dimensi lain? 

Shifu: Saya pernah mengatakan, bahwa manusia tidak akan mati seiring 
meninggalnya jiwa seseorang, masalah ini sudah saya bicarakan dalam Fa dengan 
sangat jelas. Manusia setelah meninggal, hanya setingkat molekul yang paling besar, 
yaitu jasad manusia, lapisan molekul di permukaan pada ruang dimensi ini yang telah 
meninggal, telah rontok, sedangkan tubuh anda yang sesungguhnya, yang terbentuk 
oleh materi mikroskopis bagaimana dapat meninggal? Api di tungku pembakaran 
jenazah juga tidak dapat meluluhkan materi yang lebih mikroskopis dari tubuh anda, api 
itu tidak dapat menjangkaunya untuk dibakar. Saya beri tahu anda sekalian, bukan api 
manusia tidak dapat membakarnya, bukan api manusia tidak dapat membakar inti atom 
hingga luluh, suhunya kurang panas, melainkan karena api di sini terdapat sebuah 
jarak perbedaan ruang dengan dia, maka tidak dapat membakarnya. 

Pengikut: Dalam “Berlatih Metode Sesat” ada satu paragraf menyinggung Sang Maha 
Sadar membangun alam semesta baru mengikuti karakteristiknya sendiri, maka 
karakteristik semula dan karakteristik alam semesta baru…. 
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Shifu: Alam semesta ini terlampau besar. Alam semesta tingkat berbeda juga pernah 
muncul masalah seperti ini, tetapi yang diutarakan dalam buku bukanlah kejadian pada 
badan langit yang begitu besar, bukan demikian permasalahannya. 

Dalam badan langit terdapat banyak sekali alam semesta, keberadaan mereka 
dalam badan langit yang mahabesar juga bagaikan debu. Pada tingkat-tingkat berbeda 
dari Fa, alam semesta berbeda punya pemahaman yang berbeda tingkat terhadap Fa. 
Misalnya Fa yang sesungguhnya dari satu tingkat Fa, tidak akan memperkenankan 
kehidupan tahu keberadaannya. Tetapi karakteristik yang diwujudkan oleh Fa ini, akan 
diketahui oleh kehidupan, termasuk apa yang saya bicarakan hari ini kepada kalian, 
juga berupa pembicaraan ringkas perihal pemahaman kalian setelah meningkat sampai 
tahap itu, kalian tidak akan tahu manifestasi sesungguhnya dari tingkat tersebut. Jadi 
kehidupan pada tingkat tersebut jika dia adalah kehidupan yang dari bawah naik ke 
atas melalui kultivasi (kecuali yang berkultivasi Dafa), maka dia akan menyelaraskan 
diri dengan Fa pada tingkat tersebut di dalam proses kultivasinya yang makin lama 
makin tinggi, dia memiliki benda Xiulian pribadinya. Seumpama Sakyamuni memiliki 
“Berpantang, Samadi, Kebijakan.” Benda dia itu juga selaras dengan prinsip Fa pada 
tingkat dia itu, selaras dengan Fa pada alam semesta tingkat tersebut, dengan 
demikian dia telah membubung sampai tahap itu. Segenap alam semesta dia itu 
terkomposisi oleh prinsip hukum dia, terkomposisi oleh “Berpantang, Samadi, 
Kebijakan,” bersamaan juga berupa dalil evolusi dari seluruh buah sejatinya, segala 
materi dan bentuk berubah mengikuti benda milik dia. Dengan kata lain dia tidak tahu 
itu adalah Fa fundamental yang bermanifestasi dengan sesungguhnya di sana. Tetapi 
dia dapat mengetahui manifestasi dari Fa tersebut, dan menyadari hal-hal pada tingkat 
tersebut, maka dia dapat eksis di tingkat itu, dengan demikian dia telah memiliki benda 
milik sendiri, yaitu buah status dari kesadaran lurusnya. 

Lalu pada tingkat tersebut masih ada Buddha lainnya dan Dewa lainnya, mereka 
juga telah menyadari pemahaman lainnya dari prinsip Fa tingkat ini, juga sesuai 
dengan prinsip Fa tingkat ini, dengan demikian juga telah memperoleh buah status 
sendiri dengan kesadaran lurusnya. Buddha lainnya juga sama, juga telah membangun 
dunianya di sini, juga telah menyadari buah status sendiri dari kesadaran lurusnya 
dalam Dafa alam semesta di tingkat tersebut, tetapi semua itu tidak sama, namun 
semuanya memenuhi kriteria di tingkat tersebut. Dengan saya mengutarakan begini 
anda sudah mengerti bukan? Lalu dalam alam semesta yang mahabesar, fenomena 
yang demikian, yang terjadi pada tingkat berbeda sudah terlalu banyak. Maka dalam 
alam semesta seperti ini, pergantian masa “terbentuk, bertahan, rusak” sering sekali 
terjadi. Tetapi Fa dari segenap badan langit kita ini selamanya tidak akan berubah, 
selamanya adalah Fa ini, selamanya juga tidak akan berubah, juga tidak pernah 
berubah. 

Pengikut: Praktisi yang pernah mengikuti kelas ceramah Shifu dan yang belum pernah 
mengikuti, selain takdir pertemuan mereka dengan Shifu berbeda, apakah masih ada 
perbedaan lainnya? 
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Shifu: Sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, kalian di tengah Xiulian tidak ada 
perbedaan apapun. Ada banyak orang yang punya takdir pertemuan sangat besar 
dengan saya, pada waktu itu belum mengikuti kelas belajar, dikarenakan situasi dan 
kondisi pribadinya, serta banyak faktor lainnya. 

Semua pertanyaan sudah dijawab, ada beberapa yang disisihkan karena bersifat 
mengulang. Masih ada sebagian adalah pertanyaan yang diajukan manusia biasa, 
tidak perlu dijawab, juga telah disisihkan. Saya sudah berceramah selama lima jam. 
Karena mendengar Fa, anda sekalian suka mendengarnya, ditambah lima jam lagi 
anda mungkin merasa waktunya juga tidak lama. Saya berbicara lebih banyak lagi juga 
tak lain adalah demi satu tujuan: agar anda dapat secepatnya meningkat, secepatnya 
maju dalam Xiulian. Kita yang hadir di sini kebanyakan adalah pembimbing, lakukanlah 
pekerjaan kalian dengan baik, demikianlah tujuan yang ingin dicapai. Perihal ada 
banyak masalah menyangkut keadaan kalian di dalam Xiulian, jika semuanya 
diserahkan pada saya untuk dijawab, maka kalian tidak dapat berkultivasi lagi. 
Sekalipun berkultivasi juga tidak terhitung. Oleh sebab itu ada banyak masalah 
memang mengandalkan anda sendiri yang menyadari, anda sendiri yang berkultivasi, 
itu baru terhitung sebagai kultivasi. Saya sering mengangkat sebuah contoh ini, bahwa 
di saat anda mencapai kesempurnaan anda naik ke atas, begitu melihat maha Buddha 
yang megah dan berwibawa duduk di sana, keagungan De setiap Buddha juga 
dibangun dengan kemuliaan. Bagaimana anda bisa mencapai ke atas? Anda 
menemukan diri anda dilanda keraguan dan takut, maka anda sendiri tahu bahwa anda 
tidak sepatutnya berdiam di sana, anda sendiri akan turun ke bawah. Karena anda 
merasa tidak layak! Maka kalian setiap orang Xiulian harus berhasil mencapai taraf 
sendiri, setiap tingkat harus dicapai secara mantap oleh diri sendiri, Xiulian memang 
adalah serius! Setelah pulang hari ini, jangan mengambil perkataan saya untuk 
menghadapi orang lain secara khusus, karena pembicaraan saya khusus ditujukan 
pada keadaan kalian. Juga jangan mengutip perkataan saya secara lepas konteks, 
juga jangan disampaikan kepada orang lain dengan menganut rasa kegembiraan: 
“saya telah mendengar Guru mengatakan ini dan itu.” Sekali hati anda tergerak, anda 
sudah menjadi manusia biasa. Demi anda sekalian agar dapat Xiulian dengan stabil, 
maka saya tidak ingin masalah-masalah yang timbul di masa lalu sekarang muncul lagi. 

Lingkungan sekarang ini, telah mengalami terpaan angin dan badai, kita dapat 
membuat seluruh lingkungan Xiulian lurus kembali, tidak timbul masalah, berjalan 
dengan begitu lurus, ini sangat tidak mudah. Sesungguhnya saya dapat melakukannya 
demikian, kita tidak ada bentuk organisasi apapun yang berwujud, tidak menyimpan 
uang, tidak menyimpan harta. Manfaat yang terlihat oleh semua orang adalah kita tidak 
mendirikan suatu lingkup kekuatan di tengah masyarakat umum, tidak mengganggu 
masyarakat, tidak mengganggu pemerintah. Yang terlihat oleh kalian adalah hal seperti 
ini. Sesungguhnya saya beri tahu kalian, dikarenakan kita memiliki Fa, memiliki Fa 
yang demikian besar, saya baru dapat melepas tangan. Anda belajar atau tidak adalah 
urusan anda sendiri... kita tidak punya buku daftar anggota, tidak menyimpan data 
pribadi si A maupun si B. Asalkan anda berkultivasi, saya dapat bertanggung jawab 
untuk anda, sedangkan tanggung jawab semacam ini tidak termanifestasi di tengah 
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masyarakat umum. Asalkan anda berkultivasi, anda niscaya dapat meningkat; dengan 
berkultivasi lebih lanjut anda dapat mencapai kesempurnaan, semua itu tidak 
termanifestasi di tengah masyarakat umum. 

Kami berbuat demikian karena telah berselaras dengan Fa ini. Fa ini sedemikian 
besar, tuntutannya terhadap bentuk penyebarannya di tengah masyarakat umum harus 
tinggi. Dapat juga dikatakan, bentuknya di tengah manusia biasa juga harus sesuai 
dengan tuntutan Dafa ini. Jadi bentuk yang bagaimana dapat sesuai dengan tuntutan 
Fa yang demikian besar, untuk disebarkan di tengah masyarakat umum tanpa 
mencemari dia? Hanya ada satu cara, yaitu “jalan besar tanpa bentuk”, oleh sebab itu 
kita benar-benar telah mewujudkan hal ini. Tanpa bentuk, tidak ada bentuk apapun dari 
masyarakat manusia biasa. Tetapi kita dapat membuat manusia benar-benar Xiulian, 
benar-benar meningkat. Kita memang menempuh jalan yang demikian, berbuat secara 
demikian, ini juga adalah yang paling baik. Siapapun juga tidak dapat mengorek 
kesalahan kita, ada yang ingin mencari-cari kesalahan kita namun tidak ditemukan, ini 
karena kita memiliki Fa. Saya juga tidak membuat peraturan dan ketentuan apapun, 
kalian sendiri sudah tahu bagaimana berbuat. 

Bahkan pembimbing kalian, yang disebut pembimbing juga tak lain adalah kita 
berbekal dengan antusias diri sendiri, tanpa nama tanpa keuntungan, tidak ada pamrih 
apapun, namun berbekal dengan antusias diri sendiri membawa tape-recorder pergi ke 
tempat latihan memberikan bimbingan kepada para praktisi. Semuanya juga demikian, 
berupa wujud antusiasme dari perbuatan pribadi. Kenyataan membuktikan lingkungan 
ini adalah yang terbaik untuk Xiulian kita. Orang siapapun yang dahulu menyelamatkan 
manusia tidak ada yang berani berbuat demikian, karena ia tidak memiliki Fa yang 
begitu besar. Ia selalu harus mengungkung pengikutnya dalam satu kelompok, 
berkultivasi mengikuti ketentuan dan larangannya. Hari ini dikarenakan kita memiliki Fa 
yang begitu besar, kita baru berani melepas bebas, tidak perlu diberlakukan ketentuan-
ketentuan. Benda apapun yang berbentuk tidak layak untuk Dafa ini, ketentuan dan 
larangan apapun juga tidak dapat mengubah hati manusia, kecuali Fa. Maka kita telah 
menempuh langkah yang demikian. 

Bentuk seperti Pusat Bimbingan kita ini juga perlu. Pusat Bimbingan semacam ini 
tidak ada bentuk-bentuk seperti unit perusahaan apapun. Pembimbing berada di 
rumah, sehari-hari bersama para praktisi memantau apakah ada suatu masalah di 
antara praktisi, kita bersama-sama berembuk, ini seutuhnya adalah semacam bentuk 
massal. Saya rasa ini sangat baik. Kita ingin bagaimana melakukan sesuatu, mari kita 
berdiskusi, lakukan beberapa hal, misalnya menyebarkan Fa, semua ini sangat baik. 

Konferensi Fa juga adalah sesuatu yang unik dalam Dafa kita, setelah belajar 
sampai taraf tertentu, kita semua berkumpul, di antara praktisi ada yang unggul dalam 
hal belajar, kita adakan lagi sebuah konferensi Fa untuk berbagi pengalaman, akan 
berperan mendorong dan meningkatkan bagi orang lain, ini sangat baik. Ini juga adalah 
sesuatu yang unik dari kita. 



58 

 

Dilihat secara keseluruhan, anda sekalian telah melakukan banyak kontribusi 
demi Fa ini. Tentu saja, saya tidak akan mengucapkan kata-kata santun untuk memuji 
kalian, kalian juga tidak mendambakan hal ini. Yang kalian dambakan adalah Gong dan 
De, serta peningkatan taraf kondisi, kenaikan tingkat, maka saya juga tidak perlu 
mengucapkan kata-kata tersebut. Anda melakukan pekerjaan untuk Dafa sama juga 
dengan anda melakukan pekerjaan untuk anda, karena anda adalah satu anggota 
dalam Dafa. Anda bertanggung jawab atau tidak terhadap Dafa juga berupa masalah 
anda bertanggung jawab atau tidak terhadap diri sendiri. Maka tidak perlu saya 
bicarakan begitu banyak. Saya sekadar memedulikan kalian di tengah Xiulian, di 
tengah tingkat-tingkat berbeda, di tengah peningkatan kalian. 

Perihal bagaimana berbuat di tengah manusia biasa, saya kira anda sekalian juga 
sudah tahu. Saya juga berharap kalian sejak kini dan selanjutnya, dapat mempunyai 
sebuah awal yang lebih baik, lakukan pekerjaan kalian dengan lebih baik. Bersamaan 
itu kalian sendiri melalui pertemuan hari ini terhitung sebagai satu kali konferensi Fa, 
juga dapat membawa sebuah peningkatan yang besar, sebuah dorongan yang besar 
bagi anda. Saya di sini mungkin akan mendorong anda maju ke depan, tetapi anda 
sendiri harus bergegas belajar Fa, manfaatkan waktu dengan ketat belajar Fa, juga 
harus mengejar ketinggalan, dengan demikian barulah mantap. Harap anda sekalian 
gigih maju lagi dengan perkasa, jangan hanya melihat orang lain mencapai 
kesempurnaan, diri sendiri juga harus berjuang agar mencapai kesempurnaan lebih 
dini. 


