Ceramah Fa di Sydney
(Li Hongzhi, tahun 1996)
Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, anda semua telah mengenal saya,
saya adalah Li Hongzhi. Saya senantiasa ingin bertatap muka dengan anda sekalian,
akan tetapi karena berbagai macam sebab, tidak ada kesempatan seperti ini. Kali ini
saya khusus datang untuk bertatap muka dengan anda sekalian. Karena saya tahu
pada masa lalu di Australia ini, orang yang mengenal Dafa tidak sebanyak hari ini, Lagi
pula banyak orang yang belajar tidak memerhatikan belajar Fa, pengenalannya juga
relatif dangkal. Saya kira sekarang, ketika anda sekalian telah mengerti apa yang saya
ajarkan, maka saya datang kembali bertatap muka dengan anda sekalian. Karena
banyak hal yang ingin anda ketahui telah tertulis di dalam buku. Saya ini memang tipe
orang yang punya kebiasaan yang demikian: saya suka orang-orang bertanya pada
saya tentang hal-hal yang tidak dimengerti dalam Xiulian. Perihal orang yang masih
tidak tahu apa mengenai Dafa ini, datang menanyakan saya apa Dafa ini, saya kira…
bagaimana mengatakan ya? Pengenalan yang sangat dangkal bila hendak dibicarakan
juga sangat tidak mudah membuat anda dalam sekejap memahaminya. Bila anda
dapat membaca buku, dapat belajar Fa, telah mempunyai pemahaman tertentu,
kemudian anda datang menanyakan saya lagi hal-hal yang berarti bagi peningkatan
anda, saya merasa ini barulah bermanfaat untuk anda, baik dalam belajar atau dalam
Xiulian. Saya kira hari ini takdir kesempatannya telah matang, maka saya datang.
Saya tahu sebagian yang duduk di sini masih belum belajar; ada sebagian yang
masih hanya latihan gerakan, tidak mengutamakan belajar Fa; ada sebagian orang
yang belajarnya relatif baik. Mengapa saya menghendaki anda sekalian harus belajar
Fa? Karena dalam hal ini ada hubungan yang demikian. Anda sekalian tahu di daerah
Tiongkok ini, qigong berkembang dengan skala besar dalam masyarakat manusia
biasa telah bersejarah dua puluh tahun lebih, berawal sejak pertengahan "Revolusi
Besar Kebudayaan" dan mencapai puncaknya pada periode akhirnya. Tetapi tidak
pernah ada orang yang membicarakan apa gerangan qigong itu sebenarnya;
munculnya beberapa kemampuan supernormal dari qigong ini; munculnya beberapa
fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan masa kini, apa gerangan
sesungguhnya juga tidak ada orang yang membicarakan. Kalau begitu apa tujuan dari
munculnya qigong ini? Makin sedikit orang yang mengetahui. Dalam sejarah sama
sekali tidak pernah muncul qigong, mengapa sekarang telah muncul qigong ini? Lagi
pula adalah sebuah perangkat Xiulian yang menyebar dalam masyarakat. Mengapa
bisa demikian? Sangat jarang orang yang tahu mengapa. Tentu saja saat permulaan
qigong memasyarakat di Tiongkok, ada banyak master qigong yang sangat baik tampil
ke luar, mereka hanya tahu bahwa tujuan melakukan hal ini adalah ingin berbuat baik
demi kesehatan tubuh rakyat. Hanyalah sebuah pemikiran dan pemahaman sederhana
yang demikian.
Walaupun qigong ini telah memasyarakat dalam waktu yang sangat lama, telah
beberapa puluh tahun, tetap saja tak seorang pun tahu kandungan makna yang
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sebenarnya dari qigong ini. Oleh sebab itu, saya telah menulis dalam buku "Zhuan
Falun" ini tentang beberapa fenomena dalam komunitas qigong dan mengapa qigong
menyebar dalam masyarakat manusia, apa tujuan terakhir dari qigong, semua itu telah
saya tuliskan dalam buku tersebut. Jadi buku ini merupakan sebuah karya tulisan yang
sistematik, yang memungkinkan manusia menjalani Xiulian. Banyak orang lewat
membaca buku berulang-ulang, dia dapat merasakan ada sebuah ciri khas: buku ini tak
peduli anda telah membacanya berapa kali, anda selalu merasakan seperti ada
semacam perasaan segar; tak peduli anda membaca berapa kali, pada satu perkataan
yang sama anda akan mempunyai pemahaman yang berbeda; tak peduli anda
membaca berapa kali, selalu merasa di dalamnya masih ada banyak kandungan
makna yang belum terlihat. Lalu mengapa bisa demikian? Karena saya secara
sistematis telah menyatukan banyak hal-hal yang dianggap sebagai rahasia langit,
yang membuat manusia dapat Xiulian, bagaimana manusia menjalani Xiulian,
karakteristik alam semesta ini dan lain lain, semuanya telah dituliskan ke dalam buku
ini. Bagi orang Xiulian dapat membuatnya mencapai kesempurnaan, karena dalam
sejarah tidak pernah ada orang yang melakukan hal seperti ini. Ada banyak orang
setelah membaca buku ini, merasakan banyak di antaranya adalah rahasia langit,
banyak di antaranya merupakan rahasia di antara rahasia, yang mana manusia tidak
pernah diperkenankan mengetahui sebelumnya, benda yang tidak akan mungkin
diketahui umat manusia, telah saya singkapkan dalam buku ini. Tentu saja saya
melakukan demikian ada tujuan saya. Jika seseorang sembarangan membocorkan
rahasia langit, dengan tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal ini, menganggap
prinsip tingkat sangat tinggi ini sebagai prinsip teori pada umumnya dibicarakan
seenaknya kepada sembarang orang untuk didengar, bila begitu dia sama dengan
membocorkan rahasia langit, dia sama seperti melakukan hal buruk, maka dia pasti
akan mendapatkan ganjaran.
Saya melakukan hal ini ada tujuan. Salah satunya adalah dibicarakan dari tingkat
sangat rendah, saya melihat ada banyak orang setelah melalui sekian banyak tahun
latihan qigong, menyadari qigong ini mempunyai kandungan makna yang sangat tinggi,
juga tahu dapat membuat orang Xiulian hingga mencapai taraf kondisi yang sangat
tinggi, bahkan dapat membuat orang mencapai kesempurnaan. Tetapi, malangnya dia
tidak dapat menemukan metode Xiulian yang sejati seperti ini, sedangkan qigong yang
umum adalah benda untuk menghalau penyakit menyehatkan tubuh, tidak mampu
untuk Xiulian. Sehingga, banyak orang pergi ke biara menjadi penganut Buddhisme,
mengangkat biksu sebagai guru. Tentu saja berbicara hingga di sini, saya kemukakan
satu perkataan yang diucapkan Buddha Sakyamuni bahwa Fa-nya pada masa akhir
Dharma tidak mampu lagi menyelamatkan manusia, ini adalah yang dikatakan Buddha
Sakyamuni, karena hal ini diakibatkan oleh banyak penyebab. Oleh sebab itu banyak
orang merasa dirinya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa walau bagaimanapun
dia berkultivasi dalam biara atau dalam qigong, sama sekali tidak ada kemajuan, juga
sungguh-sungguh tidak mendapat peningkatan. Oleh sebab itu saya melihat anda
sekalian punya sebuah hati yang ingin meningkat, tetapi malangnya tidak menemukan
jalan keluar, saya merasa kalian sangat menderita. Jadi saya ingin sungguh-sungguh
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membawa orang yang ingin memperoleh Fa menuju tingkat tinggi. Ini adalah salah satu
alasan utama.
Akan tetapi, sekali Fa ortodoks dipublikasikan, maka menghendaki hati dan
moralitas manusia membubung kembali, menuntut manusia menuju kebaikan. Dengan
begitu persyaratan bagi orang Xiulian haruslah melampaui standar moral pada
umumnya dari manusia biasa, maka dia akan bermanfaat bagi masyarakat umat
manusia. Tentu saja ada banyak orang setelah membaca buku ini, dia belum tentu
sungguh-sungguh mampu menjalani Xiulian, namun dia juga telah mengerti prinsip
sebagai manusia. Di kemudian hari dia mungkin dapat menjadi seorang yang baik,
walaupun dia tidak dapat Xiulian, dia juga dapat menjadi seorang yang baik, maka dia
akan bermanfaat bagi masyarakat. Sekali Fa ortodoks dipublikasikan niscaya akan
seperti ini. Sebenarnya, agama ortodoks yang muncul dalam sejarah di dunia, misalnya
agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Tao, termasuk agama Yahudi,
semuanya dapat membuat hati manusia menuju kebaikan, bersamaan dapat membuat
orang yang sungguh-sungguh ingin Xiulian ke atas memperoleh Fa, dapat Xiulian
mencapai kesempurnaan; sementara juga dapat membuat yang tidak berhasil Xiulian
ke atas, seyogianya menjadi orang yang sangat baik dalam masyarakat manusia biasa,
menciptakan kesempatan takdir untuk berkultivasi lagi di masa mendatang,
keadaannya dapat seperti ini.
Walaupun kita bukan agama, tetapi saya sedang mengajarkan benda tingkat
tinggi dari qigong, sehingga sudah bukan lagi qigong biasa. Dibicarakan lebih jelas lagi,
qigong juga bukan benda dari manusia biasa. Qigong ini apa? Qigong adalah Xiulian.
Tetapi dia merupakan benda di tingkat paling rendah dari Xiulian, termasuk Taichiquan. Kalian semua tahu bahwa Taichi-quan sangat bagus, tahun 1950-an di Tiongkok
telah menyebar dalam skala besar, ia dipublikasikan oleh Zhang San Feng pada
Dinasti Ming. Tetapi yang diwariskan hanya berupa jurus dan gerakan, sedang bagian
Fa-nya tidak dipublikasikan, ini juga berarti dia tidak mewariskan kepada manusia Fa
yang dapat membimbing Xiulian, serta bagaimana meningkat di setiap tingkatan. Oleh
sebab itu, Taichi-quan hanya terbatas pada taraf kondisi menghalau penyakit dan
menyehatkan tubuh, tetap tidak mampu Xiulian menuju tingkat tinggi. Walaupun ia
adalah sesuatu yang sangat bagus, tetapi bagian Fa-nya tidak diwariskan. Pada saat
itu bagian Fa-nya eksis, tetapi tidak diwariskan, tidak ditinggalkan untuk generasi
berikutnya. Sedangkan Fa yang kami ajarkan hari ini secara sistematis telah
melakukan hal-hal ini.
Tentu saja kita di sini terdapat tidak sedikit praktisi baru, ada orang yang setelah
mendengar mungkin merasa apa yang saya katakan sangat tinggi. Anda sekalian tahu
berbagai agama semuanya menghendaki manusia menuju kebaikan, juga
menghendaki manusia naik ke Surga. Dalam agama Buddha, dunia Sukhawati tentu
juga merupakan surga. Dalam sejarah baik Sang Maha Sadar mana pun, orang suci
mana pun, semuanya mengajarkan bagaimana membuat manusia menjadi seorang
yang baik, mencapai suatu taraf kriteria yang lebih tinggi, dengan demikian barulah
dapat pergi ke surga, tetapi semua tidak menjelaskan prinsip yang bersangkutan.
Karena Sang Maha Sadar tersebut, baik Yesus, Sakyamuni, Lao Zi, dan lain-lain
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muncul pada saat sekitar dua ribu tahun lalu. Sedangkan manusia pada saat itu
dengan manusia hari ini tidaklah sama. Manusia pada saat itu pikirannya lebih
sederhana, lebih murni, lebih baik, pikiran mereka tidak begitu ruwet. Oleh karena
mentalitas manusia pada saat itu berbeda dengan yang sekarang ini, maka Fa yang
diungkapkan mereka pada saat itu memang berfungsi pada saat itu, segala sesuatu
yang diungkapkan pada saat itu sepenuhnya dapat membuat manusia mencapai
kesempurnaan. Seiring berlalunya waktu, pikiran manusia sekarang berubah makin
lama makin ruwet, cara berpikir juga mengalami perubahan. Dengan begitu perangkat
benda yang diajarkan Sang Maha Sadar tersebut pada masa lalu, manusia sekarang
sudah tidak dapat memahaminya. Oleh karena itu manusia sekarang membaca kitab
suci yang bersangkutan, merasa tidak mengerti makna sesungguhnya yang terkandung
di dalamnya. Hari ini walaupun saya mengajarkan Fa dengan menggunakan bentuk
qigong, tetapi anda sekalian juga tahu saya sedang mengajarkan Fa Buddha. Ada
orang berpikir: Fa Buddha yang anda ajarkan juga tidak sama dengan kata-kata yang
diungkapkan Buddha Sakyamuni? Bila saya mengutarakan dengan menggunakan
kata-kata yang diungkapkan Buddha Sakyamuni, maka manusia sekarang, siapa pun
tidak akan mengerti. Bahasa Buddha Sakyamuni adalah bahasa umat manusia pada
saat itu, jadi manusia pada saat itu semua memahaminya. Sedangkan hari ini
mengutarakan Fa Buddha, haruslah menggunakan bahasa sekarang untuk diutarakan
kepada anda sekalian barulah anda dapat mengerti. Ada orang masih berpikir lagi: apa
yang anda utarakan juga bukanlah seperti yang ada di kitab suci agama Buddha?
Apakah Buddha Sakyamuni mengungkapkan Fa yang diajarkan oleh enam Buddha
primitif sebelumnya? Jika Maitreya datang turun ke bumi, akankah dia mengulang katakata yang Buddha Sakyamuni ungkapkan? Apa yang diungkapkan oleh semua Sang
Sadar yang menyelamatkan manusia adalah Fa yang mereka sadari dan buktikan
sendiri, dipublikasikan untuk menyelamatkan manusia.
Saya telah menuliskan banyak hal-hal yang berhubungan dengan Xiulian ke
dalam buku ini. Langkah awal seseorang yang Xiulian dimulai dari manusia biasa, terus
hingga saat anda mencapai kesempurnaan selalu ada Fa yang membimbing anda
untuk Xiulian. Saya sungguh-sungguh telah melakukan suatu hal yang belum pernah
dilakukan manusia sebelumnya, mengajarkan Dafa fundamental alam semesta yang
lebih besar, biarpun anda membolak-balik buku-buku kuno dan modern, baik yang ada
di dalam maupun di luar Tiongkok, juga tidak ada hal-hal semacam ini. Segala prinsip
yang saya utarakan adalah karakteristik alam semesta, adalah pokok dari Fa Buddha,
dia sungguh-sungguh diekspresikan dengan menggunakan bahasa saya. Banyak
orang setelah membaca buku ini mempunyai sebuah pemikiran, juga ada orang
mengatakan: "Betapa besar pengetahuan yang dimiliki Guru Li. Hal-hal kuno dan
modern yang ada di dalam dan di luar Tiongkok, baik astronomi, geografi, sejarah,
kimia, fisika, astrofisika, fisika energi tinggi dan filosofi, sepertinya banyak lingkup
pengetahuan semua telah dia rangkum dalam buku. Orang-orang merasa pengetahuan
Guru sangat luas dan mendalam. Sebenarnya bila ingin dibandingkan dengan
pengetahuan di tengah manusia biasa, saya masih merasa sangat tidak cukup. Tetapi
teori-teori ini, walau anda membolak-balik seluruh buku di dunia, anda telah
mempelajari seluruh mata pelajaran yang ada di dunia, anda juga tidak akan
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mendapatkannya. Seluruh pengetahuan yang ada di dunia telah anda pelajari, anda
tetap adalah seorang manusia biasa. Karena anda memang adalah manusia pada
tingkat manusia ini, hanya saja sedikit lebih banyak menguasai pengetahuan manusia
biasa, tetap masih seorang manusia biasa. Sedangkan prinsip yang saya utarakan, halhal yang saya ungkapkan, bukanlah benda dari tingkat dimensi manusia biasa ini, dia
adalah melampaui tingkat dimensi manusia biasa ini. Dari itu prinsip di dalamnya bukan
berasal dari pengetahuan manusia biasa. Fa mencakup segala pengetahuan dari alam
semesta hingga masyarakat manusia biasa.
Saya menggunakan bahasa manusia biasa yang sangat sederhana dan qigong -suatu bentuk Xiulian yang paling rendah, telah mengekspresikan segala prinsip Fa
alam semesta dari paling rendah hingga paling tinggi. Setelah selesai membaca buku
ini untuk pertama kali, anda akan menemukan dia adalah prinsip yang mengajar orang
bagaimana menjadi seorang yang baik; bila anda membaca buku ini sekali lagi, anda
akan menemukan yang dia ungkapkan bukan prinsip dari manusia biasa, dia
merupakan sebuah buku yang melampaui pengetahuan manusia biasa; jika anda dapat
membacanya tiga kali, anda akan menemukan dia adalah sebuah buku dari langit; jika
anda terus-menerus membacanya, anda akan menyukai hingga tidak bisa lepas dari
tangan. Sekarang di Tiongkok ada orang yang telah membacanya di atas ratusan kali
masih terus membaca, lagi pula dia tidak dapat melepasnya, makna yang terkandung
di dalamnya terlampau besar, makin dibaca makin banyak, makin dibaca makin
banyak. Mengapa demikian? Walaupun saya telah membocorkan sangat banyak
rahasia langit, akan tetapi orang yang tidak Xiulian dari segi permukaan tidak akan
dapat melihatnya. Hanya orang yang Xiulian, ketika anda tak henti-hentinya membaca
buku, anda barulah dapat menemukan makna yang terkandung di dalamnya. Karena
seseorang dalam proses Xiulian, dia adalah sedang tiada hentinya membubung ke
atas. Mengapa buku ini saat pertama anda baca, anda merasa dia adalah
membicarakan prinsip bagaimana menjadi seorang yang baik? Membaca kedua
kalinya sudah bukan begitu lagi, bukankah dia telah meningkat? Karena jika manusia
ingin Xiulian, dia terlebih dahulu harus berpijak pada basis seorang manusia biasa
untuk Xiulian. Berangsur-angsur meningkatkan Xinxing-nya, mencapai kriteria yang
lebih tinggi. Ketika anda telah mencapai kriteria tingkat pertama, maka harus ada Fa
pada tingkat tersebut yang membimbing anda untuk Xiulian; anda mencapai tingkat
kedua, anda harus ada Fa pada tingkat kedua itu untuk membimbing anda Xiulian pada
taraf kondisi tersebut. Saat anda tiada hentinya membubung ke atas, maka Fa ini pada
taraf kondisi tersebut masih harus dapat membimbing anda Xiulian, dapat dikatakan tak
peduli anda berkultivasi hingga taraf kondisi mana pun, masih harus ada Fa pada
tingkat itu yang membimbing anda Xiulian sampai akhir barulah dapat mencapai
kesempurnaan. Di dalam buku saya ini telah dijelujuri segala benda tersebut, jadi
asalkan anda mau sungguh-sungguh berkultivasi, anda akan dapat melihat bendabenda tersebut, ia dapat membimbing anda Xiulian ke atas. Makna yang terkandung di
dalam buku ini adalah sangat besar, anda membacanya sepuluh ribu kali juga masih
dapat membimbing anda untuk Xiulian, hingga anda mencapai kesempurnaan.
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Berbicara mengenai masalah pencapaian kesempurnaan, anda sekalian tahu
yang Yesus katakan, "Anda percaya kepada saya niscaya dapat pergi ke Surga."
dalam agama Buddha dikatakan, "Berkultivasi Buddha niscaya dapat pergi ke dunia
Sukhawati." Tentu saja mereka mengatakannya dengan sangat sederhana, tidak
menekankan bahwa orang melalui Xiulian yang nyata barulah dapat ke sana. Akan
tetapi, pada hakikatnya agama juga adalah Xiulian. Hanya saja baik Buddha
Sakyamuni, maupun Yesus telah melihat satu keadaan, karena dalam komunitas
Xiulian kita ada satu perkataan, disebut: "Kultivasi tergantung diri sendiri, evolusi Gong
tergantung Shifu." Ini juga adalah sesuatu yang tidak diketahui manusia biasa. Manusia
biasa mengira, "Saya melalui sekian latihan gerakan, diri sendiri akan dapat tumbuh
sejumlah Gong." Dalam pandangan kami ini adalah suatu lelucon, sama sekali tidak
mungkin. Tentu saja, jika anda ingin Xiulian, harus ada Shifu yang sungguh-sungguh
bertanggung jawab terhadap anda, dalam tubuh dipasangkan banyak perangkat
mekanisme untuk anda, masih harus seperti bibit ditanamkan banyak benda bagi anda,
barulah anda dapat sukses Xiulian. Dan juga selama proses Xiulian, Shifu harus
menjaga anda, melindungi anda, menghapus karma, membantu anda mengevolusikan
Gong, barulah anda dapat Xiulian ke atas. Dalam agama tidak membicarakan Xiulian,
mengapa? Yesus tahu "jika anda percaya kepada saya niscaya akan dapat Xiulian ke
atas." Sekarang dalam agama tidak bisa berkultivasi lagi karena tidak mampu
memahami makna sesungguhnya dari ucapan yang dikatakan mereka. Banyak orang
berpikir: "Saya percaya kepada Yesus, setelah meninggal saya niscaya dapat pergi ke
Surga." Coba anda sekalian pikirkan, kita ingin pergi ke Surga, bagaimana untuk
perginya? Kita membawa sebuah hati manusia biasa, tujuh perasaan dan enam nafsu
anda, berbagai keterikatan hati anda, sifat bersaing, sifat ingin pamer, pokoknya terlalu
banyak sifat hati manusia biasa yang tidak baik. Jika mengizinkan anda naik ke tempat
Buddha, mungkin saja anda akan bersaing bahkan berkelahi dengan Buddha, karena
sifat hati manusia anda belum disingkirkan. Anda melihat Bodhisattva ini begitu cantik,
mungkin saja akan timbul pikiran serong, apakah ini diperkenankan? Tentu saja tidak
diperkenankan. Maka anda harus menyingkirkan keterikatan hati, pikiran yang kotor,
yang tidak baik itu di tengah masyarakat manusia biasa, dengan demikian barulah
anda dapat membubung hingga ke taraf kondisi tersebut. Berkultivasi dapat
mencapainya, menganut kepercayaan juga dapat mencapainya, akan tetapi setelah
bertobat, jangan mengulangi kesalahan lagi, dengan begitu akan berubah makin lama
makin baik, mencapai kriteria dari manusia langit barulah dapat pergi ke Surga,
sesungguhnya ini adalah Xiulian.
Ada orang mengatakan, "Saya telah percaya kepada Yesus maka saya dapat
pergi ke Surga." Saya katakan tidak akan bisa pergi. Mengapa tidak bisa? Karena
manusia sekarang juga tidak memahami makna sesungguhnya dari apa yang Yesus
katakan. Yesus berada di tingkat Tathagata, 1 juga adalah Sang Sadar pada taraf
kondisi Buddha. Manusia biasa tidak dapat memahami makna yang dia katakan. Hanya
ketika anda tiada hentinya berkultivasi sesuai metodenya, barulah anda dapat
berangsur-angsur menghayati makna dari perkataannya. Misalkan Yesus berkata,
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Tathagata -- Tingkat awal untuk status Buddha, di atas Arhat dan Bodhisattva.
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"Percaya kepada saya, niscaya anda dapat pergi ke Surga." Sebenarnya anda harus
berbuat mengikuti prinsip menjadi orang baik yang dia ajarkan, barulah "sungguhsungguh percaya kepada saya," barulah anda dapat pergi ke Surga. Jika tidak, untuk
apa dia berkhotbah begitu banyak?! Saat anda mengaku dosa anda merasa anda telah
melakukannya sangat baik, kondisi hati juga sangat baik. Akan tetapi ketika anda
keluar dari pintu gereja ini, anda bertindak sesuka anda, di tengah manusia biasa, anda
bahkan lebih buruk dibanding manusia biasa, bagaimana anda dapat pergi ke Surga?
Hati anda itu sama sekali tidak mendapat peningkatan. Karena Yesus telah
mengatakan, "Anda percaya kepada saya, anda niscaya dapat pergi ke Surga." Artinya
anda percaya kepada dia, anda tentu harus berbuat mengikuti apa yang diajarkannya
barulah sungguh-sungguh percaya, bukankah demikian? Dalam agama lain juga
demikian prinsipnya.
Sejumlah kata-kata yang diutarakan Buddha Sakyamuni dikumpulkan dan ditulis
menjadi kitab suci oleh generasi berikutnya. Manusia generasi selanjutnya
menganggap seberapa banyak seseorang membaca kitab suci dan seberapa banyak
pengetahuan agama Buddha yang dikuasainya, itulah dianggap sebagai Xiulian.
Sebenarnya saat Buddha Sakyamuni masih ada di dunia sama sekali tidak ada kitab
suci. Lagi pula kitab suci tersebut adalah sesuatu yang baru berhasil dihimpun secara
sistematis 500 tahun kemudian, dengan perkataan yang diutarakan Buddha Sakyamuni
pada saat itu telah terpisah seluruhnya. Akan tetapi pada saat itu juga hanya dapat
memperkenankan manusia mengetahui sebanyak itu, terlalu banyak juga tidak boleh,
ini adalah keniscayaan. Saat usia senja, Buddha Sakyamuni akhirnya berkata, "Dalam
seumur hidup saya, saya tidak mengajarkan Fa apa pun." Karena Buddha Sakyamuni
memang tidak mengutarakan Fa dari alam semesta ini, tidak mengutarakan bagaimana
manifestasi karakter Zhen-Shan-Ren ini dalam masyarakat manusia atau di tingkat
Tathagatanya. Betul-betul tidak diutarakan! Kalau begitu apa yang diutarakan Buddha
Tathagata? Yang dia utarakan adalah apa yang dia sadari dan buktikan selama Xiulian
di kehidupan sebelumnya, serta sejumlah keadaan Xiulian dan kisah Xiulian pada
reinkarnasi sebelumnya, juga pemahaman dia terhadap beberapa manifestasi kongkret
dari Fa. Kitab suci adalah sesuatu yang disusun terputus-putus, maka juga bukan
secara sistematis. Kalau begitu mengapa di kemudian hari orang menganggap
perkataan Buddha Sakyamuni sebagai Fa Buddha? Di satu sisi, ini adalah pemahaman
manusia; di sisi lain karena Sakyamuni adalah Buddha, jadi perkataan yang
diucapkannya mengandung sifat kebuddhaan. Perkataan yang mengandung sifat
kebuddhaan bagi manusia sudah merupakan satu tingkat prinsip kebuddhaan, adalah
Fa Buddha. Akan tetapi dia betul-betul tidak secara sistematis mengutarakan prinsip
dasar dari Xiulian, karakteristik alam semesta, mengapa manusia dapat meningkat ke
atas, dan lain-lain. Sungguh tidak diutarakan! Dari itu saya katakan saya telah
melakukan hal yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya, saya telah
membuka sebuah pintu besar, saya telah melakukan satu hal yang lebih besar, yaitu
saya telah mengutarakan segala prinsip Xiulian, faktor-faktor untuk mencapai
kesempurnaan, dan juga diutarakannya dengan sangat sistematis. Inilah sebabnya
mengapa Dewa yang sangat tinggi mengatakan, "Anda telah meninggalkan sebuah
tangga menuju langit kepada manusia -- Zhuan Falun."
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Di sini bukan mengatakan bahwa saya bagaimana bila dibandingkan dengan
Buddha Sakyamuni, saya tidak mempunyai hati seperti itu, saya tidak berada di tengah
Qing manusia biasa, tidak ada keterikatan terhadap nama dan kepentingan duniawi.
Oleh karena saya telah mengajarkan sesuatu ini, maka saya harus bertanggung jawab
untuk anda, saya harus mengutarakan prinsip ini dengan jelas kepada anda. Saya tidak
meminta apa pun dari anda, saya tidak akan meminta satu sen pun dari anda, saya
hanya mengajarkan anda menuju kebaikan. Ada orang bertanya kepada saya, "Guru,
anda telah mengajarkan begitu banyak kepada kami, memberikan kami begitu banyak,
apa yang anda inginkan?" Saya katakan: saya tidak menginginkan apa pun. Saya
memang datang untuk menyelamatkan anda, saya justru menginginkan sebuah hati
anda yang menuju kebaikan, agar dapat meningkat naik ke atas. Karena kami melihat
sebagai manusia, menjadi manusia bukanlah tujuannya. Manusia sekarang semuanya
tersesat dalam realitas palsu di tengah masyarakat manusia biasa, mengira: menjadi
manusia haruslah seperti ini perilakunya. Terutama saat sekarang konsep moralitas
masyarakat manusia merosot dengan begitu hebat. Anda sekalian berada di dalam
arus besar ini terus merosot, masyarakat secara keseluruhan juga merosot ke bawah.
Dengan demikian siapa pun juga sudah tidak tahu bahwa dirinya sedang merosot. Ada
orang yang merasa dirinya sedikit lebih baik dibanding orang lain lalu merasa saya ini
orang baik. Sebenarnya anda adalah menggunakan kriteria yang telah merosot ini
untuk mengukur diri sendiri, hanya sedikit lebih baik dibandingkan orang lain di tengah
kebobrokan. Andaikata anda dapat Xiulian, kemudian anda kembali ke taraf kondisi
masyarakat manusia yang semula, tidak perlu terlalu tinggi, anda palingkan kepala
coba melihat, akan menemukan manusia dan masyarakat manusia sekarang sangat
menakutkan! Sungguh sangat menakutkan! Anda akan melihat umat manusia sekarang
ini benar-benar komplit dengan segala kejahatan.
Para Sang Maha Sadar di langit, baik itu Buddha, Tao, maupun Dewa, mereka
sudah tidak menganggap manusia sekarang sebagai manusia lagi. Perkataan ini
terdengar seperti agak absolut, tentu saja masih ada orang yang baik. Akan tetapi yang
mereka maksud adalah keseluruhan umat manusia, dalam skala besar, sungguh
adalah demikian. Dulu saat orang pergi ke kuil, pergi ke gereja untuk mengaku dosa,
merasakan Yesus, malaikat di surga sungguh sedang mendengar kata-kata yang dia
ucapkan, dan juga dalam benaknya akan merasa ada suara bergema yang membalas,
seolah-olah menjawab pertanyaannya. Sedangkan manusia sekarang sudah tidak bisa
merasakan seperti itu, orang yang menyembah Buddha juga sudah tidak dapat melihat
keberadaan Buddha. Mengapa? Karena orang-orang di masyarakat manusia makin
lama makin tidak sadar, orang-orang di masyarakat manusia makin lama makin bobrok,
dengan demikian Dewa juga tidak memedulikan lagi. Karena karma manusia zaman
sekarang sangat besar, makin lama makin tidak sadar, ketika dia mengalami ganjaran
setelah berbuat hal buruk, dia beranggapan itu adalah kebetulan. Saya telah melihat,
walaupun kriteria moral umat manusia merosot dengan sangat hebat, tetapi orangorang semua juga secara tidak sadar diri turut merosot mengikuti arus besar ini. Ada
sebagian orang sifat kebuddhaan dan sifat hakikinya masih ada, melalui beberapa
tahun ini saya mengajar Gong, ada banyak orang telah berhasil Xiulian ke atas, dan
juga tingkatan Xiulian-nya sangat tinggi. Ada yang terbuka kesadarannya, ada yang
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dalam kondisi Jian Wu,2 ada orang yang telah Xiulian dalam perolehan buah status.
Saya merasa sangat gembira, saya tidak sia-sia mengerjakan hal ini. Saya memang
bertanggung jawab terhadap manusia, bertanggung jawab terhadap masyarakat, saya
juga tidak sia-sia menyingkapkan rahasia langit ini, telah membuat manusia Xiulian ke
atas.
Masalah yang baru saya bicarakan tadi adalah mengatakan bahwa tujuan
manusia hidup bukanlah untuk menjadi manusia, bila dibicarakan mungkin banyak
orang masih tidak terlalu memahami, dia mengira manusia memang seharusnya hidup
seperti ini. Memang, ketika anda lahir dari rahim ibu, setiap orang adalah sama, tidak
dapat melihat masih ada keberadaan ruang dimensi lain, maka ia juga tidak
memercayainya. Lagi pula manusia sekarang secara berlebihan memercayai ilmu
pengetahuan modern, sedangkan ilmu pengetahuan modern adalah sesuatu yang tidak
sempurna dan tidak lengkap. Tingkat pengenalannya dalam alam semesta ini adalah
sangat dangkal, juga dapat dikatakan sangat rendah, dia adalah sesuatu yang
demikian. Kalau begitu manusia secara berlebihan memercayainya, maka akan
membuat manusia menghadapi bahaya yang paling besar: yaitu moral manusia akan
dihancurkan secara total. Dengan begitu dunia tingkat atas tidak lagi menganggap
manusia yang tanpa nilai moral ini sebagai manusia! Karena yang mempunyai bentuk
luar manusia tidak hanya manusia saja, hantu, kera, gorila, semuanya juga dilengkapi
satu otak, memiliki sepasang kaki dan tangan. Sepatutnya disebut manusia karena
manusia hidup di dunia niscaya harus ada standar moral manusia, ada kriteria moral
manusia, ada cara hidup manusia. Tanpa hal-hal ini maka Dewa tidak menganggap
manusia sebagai manusia lagi. Tetapi manusia semuanya berpikir bagaimana
seharusnya agar dirinya hidup lebih nyaman, bagaimana harus berkembang. Namun
masyarakat manusia adalah dikendalikan oleh kehidupan tingkat tinggi, manusia
selamanya tidak dapat mencapai taraf kondisi Buddha melalui teknologi. Bila tidak,
sungguh akan terjadi perang besar planet! Maka tidak memperkenankan teknologi
manusia yang sarat dengan sifat bersaing, sifat iri hati, tujuh perasaan enam nafsu itu
mencapai kriteria yang lebih tinggi.
Otak besar manusia ada 70% lebih yang tidak dapat dipergunakan, ilmu
kedokteran modern juga telah mengenali hal ini. Mengapa demikian? Kebijakan
manusia adalah dikekang, lalu mengapa Buddha kaya dengan kebijakan dan kuasa
supernormal? Mengapa dia dapat mengetahui segala sesuatu? Berkebijakan besar dan
kecerdasan besar? Persis seperti prinsip yang baru saya bicarakan tadi. Ada orang
mengatakan isi buku saya ini mencakup ilmu pengetahuan yang sangat luas
jangkauannya! Apakah Guru mempunyai banyak pengetahuan akademis atau telah
mengikuti banyak fakultas? Saya tidak. Mengapa? Perbedaan saya dengan anda
sekalian yaitu seluruh bagian dari otak saya terbuka, sedangkan kalian tidak. Karena
dalam dunia ini, baik itu filosofi, astronomi, fisika, kimia, sejarah manusia dan lain-lain,
orang-orang merasakan sangat rumit, sesungguhnya ia amat sederhana, semua
hanyalah sekelumit benda dari umat manusia pada tingkat paling rendah dalam lingkup
Fa Buddha, semuanya adalah satu prinsip yang sama, yaitu terbentuk oleh karakteristik
2
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alam semesta dan bentuk eksistensi materi pada tingkat ini, hanya sekelumit ini saja.
Akan tetapi kebijakan manusia sudah tidak dapat lagi menampungnya, karena otak
manusia tertutup, tidak mampu menampungnya lagi. Jadi bagaimana? Bila ingin tahu
lebih banyak, otak manusia juga tidak muat, kalau begitu maka anda belajar fisika,
anda belajar kimia, anda belajar astronomi, anda belajar fisika energi tinggi, anda
belajar filosofi, anda belajar sejarah, anda belajar ini, belajar itu. Sekalipun hanya satu
subjek pengetahuan seperti ini, manusia sendiri pun masih tidak dapat menguasai
seluruhnya dalam satu kehidupan ini, maka pengetahuan umat manusia sangatlah
menyedihkan.
Saya tadi telah mengatakan, anda mempelajari ilmu pengetahuan dengan lebih
banyak lagi, sekalipun anda adalah seorang dosen, guru pembimbing di universitas,
anda lebih tersohor lagi, namun masih tetap adalah seorang manusia biasa. Karena
pengetahuan anda belum melampaui tingkat dimensi manusia biasa ini, lagi pula ilmu
pengetahuan realitas umat manusia kita sekarang ini adalah tidak sempurna.
Umpamanya, ilmu pengetahuan sekarang ini, ia tidak dapat membuktikan keberadaan
Dewa, dia tidak dapat membuktikan keberadaan ruang dimensi lain. Ia tidak mampu
melihat makhluk hidup dan bentuk eksistensi materi pada ruang dimensi lain; ia juga
tidak tahu bahwa manusia terdapat manifestasi dari materi De 3 semacam ini pada
tubuhnya; ia juga tidak tahu bahwa manusia masih ada manifestasi dari materi karma
semacam ini di sekeliling tubuhnya. Jika demikian orang-orang semuanya memercayai
ilmu pengetahuan modern, ilmu pengetahuan modern tidak dapat membuktikan semua
ini. Lagi pula sekali membicarakan tentang moralitas, kebaikan, kejahatan dan lain-lain
yang ada di luar ilmu pengetahuan, seluruhnya dianggap sebagai takhayul, pada
hakikatnya, bukankah ini telah mengacungkan tongkat ilmu pengetahuan modern untuk
memukul benda yang paling hakiki dari kita sebagai umat manusia -- moralitas umat
manusia? Bukankah demikian? Karena ia tidak mengakui juga tidak mampu
membuktikan keberadaan De, lalu ia mengatakan itu adalah takhayul. Jika nilai-nilai
moralitas manusia benar-benar dipukulnya hingga ludes, maka manusia sudah tidak
punya batasan kaidah nurani, tidak ada patokan moral, manusia akan berani berbuat
apa pun, hal buruk apa pun berani dilakukan, dengan demikian menyebabkan nilai
moral umat manusia tak hentinya merosot ke bawah. Ini adalah efek kekurangan
terbesar pada satu aspek dari ilmu pengetahuan.
Saya pernah mengatakan bahwa seorang ilmuwan yang berprestasi, dia tidak
seperti banyak orang yang berpahaman keras kepala dengan perasaan menggantikan
rasio: mematok ilmu pengetahuan modern dalam bingkai berukuran mati, menganggap
sesuatu yang di luar ilmu pengetahuan realitas semua itu bukanlah ilmu pengetahuan.
Coba anda sekalian pikirkan: sesuatu yang belum dikenal umat manusia, ketika kita
mengenalinya dengan metode ilmu pengetahuan, bukankah ia adalah ilmiah?
Bukankah ia juga telah menjadi ilmu pengetahuan. Umat manusia sedang tiada
hentinya menyempurnakan diri sendiri, tiada hentinya mengenali kembali diri sendiri,
maka ilmu pengetahuan barulah dapat berkembang, pada akhirnya sungguh-sungguh
mengenali alam semesta. Bentuk perkembangan ilmu pengetahuan realitas sekarang
3
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ini sangat bodoh, sangat lamban. Betul-betul seperti orang buta meraba gajah. Ia tidak
mampu mengenali bentuk eksistensi materi dari seluruh alam semesta, tidak mampu
mengenali eksistensi karakter alam semesta. Dengan demikian ia berhasil meraba
sedikit lalu menganggapnya adalah keseluruhan. Mereka hanya berhasil meraba kaki
gajah ini, lalu berkata: "oh, ilmu pengetahuan adalah sedemikian rupa, ini adalah ilmu
pengetahuan yang sungguh-sungguh mengenali kehidupan dan materi." Ia tidak
mampu melihat keseluruhan wujud gajah seperti apa. Maka tidak dapat mengenali
bahwa alam semesta adalah terbentuk dari ruang waktu yang berbeda-beda dengan
jumlah yang tak terhitung, tidak dapat mengenali ruang dimensi lain dan eksistensi
bentuk kehidupan dan materi yang lain, sehingga semua ini disebut sebagai takhayul
oleh orang-orang yang berpikiran sederhana dan keras kepala, ini adalah satu sebab
yang paling krusial mengapa moral umat manusia kita terus merosot. Banyak orang
justru mengacungkan tongkat ilmu pengetahuan untuk memukul moralitas manusia
yang paling kuno dan paling hakiki. Sunggguh berbahaya! Bila manusia tidak lagi
mempunyai moralitas, maka Dewa tidak menganggap manusia sebagai manusia lagi.
Bila langit tidak lagi menganggap manusia sebagai manusia, maka manusia akan
disisihkan, berkembang mulai dari awal lagi.
Ada orang berpikir: "Kita umat manusia adalah melangkah maju, dari manusia
kera berkembang hingga hari ini sudah sangat cemerlang!" Namun saya beri tahu
anda: Dalam sejarah pada masa prasejarah, 100.000 tahun lalu, atau lebih awal, lebih
awal dari itu, terus hingga lebih seratus juta tahun lalu, di atas bumi ini selalu eksis
peradaban taraf tinggi, hanya saja mereka telah dimusnahkan dalam periode waktu
yang berbeda. Mengapa dimusnahkan? Justru karena mereka dalam hal materi
berkembang sangat pesat, dalam teknologi berkembang sangat pesat, namun
moralitas mereka tidak ikut meningkat atau malah dirusak. Maka tidak mengizinkan
mereka terus eksis lebih lama, telah dimusnahkan. Dengan menggunakan pemahaman
ilmu pengetahuan modern, pergerakan materi ada aturannya, ketika ia bergerak
mencapai bentuk tertentu, ia pasti akan muncul suatu bentuk yang lain. Umpamanya
selama pergerakan bumi dalam alam semesta ini, mungkin saja ditabrak oleh suatu
planet hingga rusak. Pokoknya tak peduli apa sebabnya, ilmuwan sekarang memang
menemukan bahwa di atas planet bumi kita pernah eksis sangat banyak jejak
peradaban kuno, dan lagi beberapa jejak peradaban tersebut terpaut sangat jauh dari
waktu sekarang, ada yang beberapa ratus ribu tahun lalu, beberapa juta tahun lalu,
masih ada yang berasal dari puluhan juta tahun lalu. Pada setiap periode, peradaban
yang eksis dan jejak yang ditinggalkan semuanya tidak sama, bukan benda dari satu
periode yang sama, oleh karena itu, ada beberapa ilmuwan sedang memikirkan hal ini.
Ada ilmuwan yang sudah mengemukakan argumen seperti ini, dan mengatakan: ada
peradaban prasejarah yang eksis, ada kebudayaan prasejarah, ini adalah yang
dikatakan para ilmuwan. Sedangkan kita dari komunitas Xiulian dapat melihat lebih
jelas, sebelum peradaban umat manusia kita kali ini, benar-benar telah eksis banyak
kali peradaban manusia. Dikarenakan nilai moral mereka telah bobrok, tentu saja yang
terlihat kami adalah demikian, belakangan peradaban tersebut sudah tidak eksis lagi.
Dari kebudayaan Yunani kuno yang termusnahkan, kita dapat melihat bekas kebejatan
dan kemerosotan manusia pada waktu itu.
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Ada orang mengatakan: kita manusia berevolusi dari kera. Sebenarnya saya beri
tahu anda sekalian, manusia sama sekali bukan berevolusi dari kera. Teori yang
dikemukakan Darwin mengatakan: Manusia adalah berevolusi dari kera. Ketika dia
memublikasikan teori tersebut pada saat itu, dia mengemukakannya dengan keraguraguan yang besar. Teorinya penuh dengan kelemahan, adalah tidak sempurna,
namun malah telah diterima oleh orang-orang hingga hari ini. Coba anda sekalian
pikirkan, proses pertengahan evolusi yang dia kemukakan mulai dari kera berevolusi
menjadi manusia, sebuah proses yang berjalan puluhan juta tahun ini, tidak dapat
diketemukan, tidak ada. Mengapa tidak eksis jenis manusia yang berada di antara
manusia dengan kera? Tidak hanya manusia saja, tetapi juga benda lain, binatang
hasil evolusi yang dia katakan seluruhnya tidak ada proses transisinya. Lagi pula
mengapa spesies yang eksis di benua Australia berbeda dengan spesies yang eksis di
benua lain? Dia tidak mampu menjelaskan ini semua. Namun teori evolusi yang penuh
dengan kelemahan dan kekurangan ini malah diterima oleh manusia. Ini barulah
mengherankan!
Sebenarnya kami melihat manusia sama sekali bukan berevolusi dari manusia
kera, tak lain adalah pada setiap periode terdapat spesies yang berbeda. Lempengan
kontinental di atas planet bumi yang ditempati oleh umat manusia sifatnya bergeser
dan berubah, para geolog menyebut daratan dari benua Asia, benua Eropa, benua
Amerika, Amerika Selatan dan Amerika Utara sebagai lempengan kontinental.
Lempengan kontinental seringkali berubah, peradaban yang ada di atasnya akan
tenggelam ke dasar air, dengan demikian sebuah daratan mungkin akan timbul di
samudera lain, adalah seperti ini tak henti-hentinya berubah dan menempati posisi.
Sekarang, manusia juga telah menemukan bangunan tinggi besar yang sangat kuno
dari eksistensi peradaban silam di bawah Samudera Pasifik, Samudera Atlantik,
Samudera Hindia dan beberapa samudera lain. Namun ketika diselidiki, ditemukan
bahwa mereka adalah benda yang eksis beberapa ratus ribu tahun, beberapa juta
tahun lalu, bahkan masa yang lebih jauh lampau. Setidaknya kita manusia sekarang
tahu, selama beberapa ratus ribu tahun ini, lempengan kontinental tidak mengalami
perubahan. Lalu kapan ia tenggelam ke dasar air? Ia pasti tenggelam di masa lebih
awal, beberapa ratus ribu tahun lalu atau lebih awal lagi. Jadi, ketika lempengan
kontinental yang berbeda mengalami perubahan, spesies di atasnya memang tidak
sama, bukan berkembang dari evolusi. Ada kemiripannya, tetapi bukan satu spesies
yang sama. Mutlak bukan!
Tentu, saya sedang membicarakan Fa Buddha, jadi tidak sama dengan teori
manusia biasa, pemahaman kami adalah lebih tinggi, secara sungguh-sungguh
memahami umat manusia. Saya beritahukan anda sekalian bahwa manusia bukanlah
berevolusi dari kera, melainkan terbentuk di dalam alam semesta. Anda sekalian tahu
di Tiongkok ada teori Taichi dari aliran Tao. Teori Taichi ini mengatakan tentang dua
unsur Qi dari Yin dan Yang. Sewaktu belum timbul dua unsur Qi dari Yin dan Yang
adalah kondisi Hun Dun,4 ia disebut Wuji. Lalu ia menghasilkan Taichi, maka jadilah
dua unsur Qi dari Yin dan Yang, lalu Taichi melahirkan segala kondisi dan materi. Ini
4
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adalah teori dari aliran Tao. Saya rasa cukup berprinsip ilmiah. Kenyataannya, saya
menemukan suatu keadaan, tentu saja ini bukan hanya saya yang menemukan, bahwa
dalam alam semesta ini materi yang mahabesar dalam pergerakannya dapat
menghasilkan kehidupan. Walaupun kita tidak dapat melihat materi tersebut, bukan
berarti ia tidak eksis. Seumpama udara ini, mata manusia tidak bisa melihatnya,
apakah ia tidak eksis? Ia adalah eksis. Adakah materi yang lebih mikroskopis daripada
udara? Terlalu banyak. Materi yang makin mikroskopis lagi dibandingkan dengan
materi yang lebih mikroskopis, masih sangat banyak. Materi yang mahabesar ini
mengapa dapat eksis sedemikian rupa? Sesungguhnya semua adalah eksistensi dari
kehidupan. Benda apa pun juga memiliki jiwa, hanya saja tidak diwujudkan pada ruang
dimensi manusia kita ini, jadi anda tidak dapat melihat keberadaan jiwanya. Sebentar
lagi saya akan membicarakan mengapa demikian. Benda apa pun juga memiliki jiwa.
Materi yang mahabesar ini dalam pergerakannya telah menghasilkan kehidupan, dan
kehidupan semacam ini saat berada pada tingkat yang lebih tinggi kebanyakan adalah
tanpa bentuk, sejumlah kecil adalah berwujud manusia; atau dalam wujud binatang;
atau dalam wujud materi; atau dalam wujud tumbuhan.
Lalu mengapa telah sampai ke tingkat manusia ini? Karena pada awalnya tidak
ada tingkat manusia ini. Kehidupan yang dihasilkan oleh efek pergerakan materi di
alam semesta semua adalah berasimilasi dengan karakter alam semesta, juga boleh
dikatakan dia berasimilasi dengan prinsip hukum dalam alam semesta ini, berasimilasi
dengan Zhen-Shan-Ren, karena dia adalah dihasilkan dari Zhen-Shan-Ren. Lalu ketika
kehidupan ini telah banyak dihasilkan di ruang dimensi tingkat tinggi, lingkungan
kehidupannya berubah menjadi rumit, mereka telah mempunyai bentuk kehidupan dari
masyarakat mereka. Persis seperti masyarakat kita umat manusia, manusia ingin
bagaimana bertahan hidup, mereka mempunyai bentuk kehidupan dari masyarakat
mereka. Lalu ketika mereka telah mempunyai bentuk masyarakat tersebut, kehidupankehidupan ini lambat laun mengalami perubahan, berubah menjadi kompleks, ada yang
muncul pikiran egois, dan menyimpang dari tuntutan karakter alam semesta terhadap
kehidupan di tingkat tersebut, maka dia tidak dapat lagi bertahan di taraf kondisi
tersebut, jadi dia hanya dapat jatuh ke bawah, jatuh ke tingkat rendah. Lalu saat dia
berubah menjadi lebih buruk lagi di tingkat rendah, maka dia hanya dapat jatuh terus
lebih lanjut. Seperti beginilah, kehidupan ini dalam sejarah yang sangat panjang tak
hentinya berubah menjadi makin tidak baik, sehingga berangsur-angsur jatuh ke bawah
satu tingkat demi satu tingkat, hingga mereka jatuhlah ke tingkat ruang manusia ini.
Selanjutnya menjalani kehidupan dengan kemampuan rendah, menggunakan cara
kemampuan rendah mengembangbiakkan keturunannya.
Namun, pada mulanya tidak ada ruang dimensi umat manusia seperti ini. Lalu,
para Sang Sadar dan kehidupan tingkat tinggi ingin menciptakan satu ruang dimensi
lagi untuk manusia, menciptakan satu ruang dimensi yang paling menyesatkan, untuk
melihat apakah sifat dasar manusia yang sedikit itu dapat dipertahankan, melihat
apakah ia masih dapat kembali ke asalnya. Oleh karena itu maka diciptakanlah satu
ruang dimensi seperti ini. Waktu itu memang diberikan kepada manusia, kepada
kehidupan satu kesempatan terakhir, sehingga tidak mempertimbangkan hal-hal lain
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lebih jauh. Namun kemudian mereka menemukan bahwa ruang dimensi ini sangat
spesifik. Karena makhluk hidup dalam ruang dimensi ini tidak dapat melihat ruang
dimensi lain, tidak dapat melihat kehidupan pada ruang dimensi lain. Sedangkan
kehidupan di ruang dimensi lain alam semesta semuanya dapat melihat pemandangan
dari ruang dimensi lain. Kehidupan dari ruang dimensi mana pun, tubuh mereka
semuanya dapat terbang di ruang tersebut, melayang ke sini melayang ke sana,
kehidupan pada ruang dimensi mana pun semua dapat mengubah tubuhnya menjadi
besar atau kecil. Para ilmuwan sekarang menganggap bahwa pikiran manusia adalah
materi, sesuatu seperti gelombang elektronik. Anda tentu mengakui gelombang
elektronik itu adalah materi. Namun di ruang dimensi lain ditemukan bahwa ia tidaklah
sebegitu sederhana. Pikiran manusia dapat menghasilkan sesuatu yang anda
bayangkan, Apa yang anda pikirkan dapat menjadi kenyataan. Dikarenakan manusia
tidak mempunyai energi, maka begitu dia timbul sebentar saja telah buyar. Namun,
bagi Sang Maha Sadar, manusia langit dan kehidupan tingkat tinggi yang memiliki
energi, benda yang mereka pikirkan, akan benar-benar eksis. Dengan begitu apa yang
anda inginkan, seiring berjalannya pikiran akan muncul sesuatu yang diinginkan, oleh
karena itu dulu orang mengatakan: "untuk para Buddha, apa yang diinginkan pasti
akan terpenuhi, bebas leluasa. kehidupan-kehidupan tersebut semuanya adalah eksis
sedemikian rupa. Sedangkan umat manusia didorong sampai ruang dimensi ini,
keberadaan mereka beginilah jadinya.
Anda semua lahir dari rahim ibu, merasa diri sendiri masih lumayan. Ada orang
yang bisnisnya sangat maju; ada orang kedudukannya sangat tinggi; ada orang yang
hidup dalam kenyamanan dan leluasa, lalu merasa dirinya lebih unggul dibandingkan
orang lain. Sesungguhnya anda juga sangat menderita! Karena anda tidak tahu
bagaimana anda hidup sebelumnya. Seumpama, dalam agama dikatakan: Manusia
hidup adalah menderita. Mengapa? Ketika anda keluar dari rahim ibu, anda telah
mempunyai tubuh materi yang terkomposisi dari molekul. Di ruang dimensi lain, dia
tidak mempunyai lapisan tubuh yang terkomposisi dari molekul, tubuh dia yang paling
permukaan terkomposisi dari atom. Sedangkan materi permukaan yang terkomposisi
dari molekul telah membentuk ruang dimensi ini. Termasuk tubuh fisik manusia juga
terkomposisi dari molekul ini. Dengan tubuh yang terkomposisi dari lapisan materi ini,
begitu lahir anda telah mempunyai tubuh fisik ini, diberikan kepada anda sepasang
mata yang terkomposisi dari molekul, anda tidak dapat melihat ruang dimensi yang lain,
dengan demikian anda niscaya berada di tengah kesesatan ini. Lalu anda dalam
kesesatan tidak dapat melihat keadaan sebenarnya dari alam semesta, coba pikirkan
anda hidup bukankah ibarat duduk di dasar sumur memandang langit, dengan
sendirinya sudah hidup dalam keadaan sangat menyedihkan. Ditambah lagi setelah
manusia memiliki tubuh ini, tubuhnya takut akan rasa sakit, saat dingin tidak
menyenangkan, panas tidak menyenangkan, haus tidak menyenangkan, setelah anda
letih berjalan kaki juga tidak menyenangkan, pokoknya mendatangkan banyak sekali
ketidaknyamanan kepada anda, mendatangkan banyak sekali penderitaan. Lagi pula
masih ada keberadaan lahir, tua, sakit, mati, sering menderita penyakit, anda merasa
anda hidup nyaman leluasa, sebenarnya anda tidak lebih hanyalah seolah-olah sedikit
lebih unggul dari orang lain di dalam penderitaan tersebut, penderitaannya lebih sedikit,
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lalu anda merasa sangat nyaman leluasa. Manusia memang hidup sedemikian rupa,
oleh sebab itu, manusia di tengah lingkungan hidup seperti ini berangsur-angsur telah
kehilangan watak hakiki manusia, makin lama makin tidak percaya keberadaan Dewa,
ditambah dengan ketidaksempurnaannya ilmu pengetahuan realitas, maka manusia
telah kehilangan standar moral manusia, lalu tergelincir hingga ke posisi yang paling
bahaya.
Akan tetapi, masyarakat umat manusia juga mempunyai satu manfaat yang
sangat besar: karena di situ ada penderitaan, maka ia dapat untuk Xiulian. Mengapa
Buddha itu selalu adalah Buddha dari tingkat alam Buddha di mana dia berada?
Mengapa dia tidak dapat meningkat ke tingkat lebih tinggi? Mengapa Bodhisattva itu
tidak dapat berkultivasi menjadi Buddha? Mereka ingin sedikit saja menanggung
penderitaan juga tiada tempat untuk mencarinya. Karena di tengah kesesatan
seseorang dapat meneguhkan sifat kebuddhaannya, barulah dia dapat berkultivasi.
Seandainya dia di sana tiada kesesatan, apa pun dapat dilihatnya. Bila apa pun dapat
terlihat maka kultivasinya tak dapat diperhitungkan. Oleh karena itu berkultivasi di
muka, sadar di muka, terlihat di kemudian. Ada orang berkata, "Setelah saya melihat,
saya akan berkultivasi; bila saya tidak melihat, saya tidak akan berkultivasi." Jika setiap
orang diperkenankan melihat, maka masyarakat manusia biasa sudah bukan lagi
masyarakat umat manusia, niscaya jadi masyarakat Dewa. Seratus persen, tidak ada
seorang pun yang ketinggalan, siapa pun akan berkultivasi, orang yang penuh dengan
dosa kejahatan, yang lebih buruk sekalipun juga akan berkultivasi. Coba anda pikirkan
apakah ini masih merupakan masyarakat umat manusia? Justru karena manusia telah
berubah menjadi tidak baik barulah jatuh ke dalam lingkungan ini. Anda ingin balik
kembali ke asal maka harus memenuhi dua faktor ini: yang satu adalah menanggung
penderitaan, yang satu adalah memiliki kesadaran. Tentang masalah kesadaran,
Yesus mengatakan "percaya," di Timur disebut "kesadaran." Anda kehilangan bendabenda ini, maka anda tidak mampu berkultivasi. Namun acap kali dalam menjalankan
kultivasi, mengapa manusia merasa sangat sulit untuk berkultivasi? Sebenarnya Xiulian
tidaklah sulit, kesulitannya terletak pada tidak dapat melepaskan hati manusia biasa.
Dalam sejarah, apa itu Fa Buddha tidak pernah diberi tahu kepada manusia. Orangorang semua menganggap apa yang dikatakan Buddha Sakyamuni sebagai Fa Buddha
yang sistematis. Coba anda sekalian pikirkan, alam semesta yang mahabesar ini
adalah sangat lengkap, penuh kecerdasan. Buddha Sakyamuni hanya mengutarakan
sebagian kecil dari prinsip Buddha, dan lagi Buddha Sakyamuni juga tidak
mengutarakan kepada manusia semua hal yang dia ketahui, dia hanya mengatakan
kepada manusia apa yang manusia seharusnya tahu, jadi Fa Buddha yang sekarang
diwariskan kepada masyarakat manusia hanyalah sekelumit saja dari Fa Buddha,
sekelumit saja. Tadi saya telah katakan, bahwa benda yang saya wariskan kepada
masyarakat manusia sangatlah banyak, saya telah melakukan hal yang tidak pernah
dilakukan oleh orang sebelumnya. Buku "Zhuan Falun" yang saya tulis ini, bahasanya
tidak standar, karena dengan menggunakan bahasa modern yang standar tidak dapat
mencakup tingkat yang lebih tinggi, serta kandungan makna yang lebih besar, jadi saya
menulisnya dengan menggunakan cara percakapan lisan.
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Saya telah berbicara begitu banyak. Karena waktu hari ini sepertinya sangat
cukup, saya ingin berbicara lebih banyak bagi kalian. Akan tetapi ada sebagian orang
yang duduk di sini mungkin tidak dapat menerimanya jika saya berbicara terlalu tinggi.
Misalnya ada orang sama sekali belum mempelajari, dia merasa sangat baik, lalu
datang mendengarnya; ada sebagian orang mungkin berpikir ingin mendapatkan
sesuatu walau sedikit saja, atau datang untuk melihat-lihat apa yang saya peragakan,
datang dengan beragam mentalitas. Jika hari ini saya di sini mengadakan peragaan
kepada anda, anda tertawa senang, seperti melihat sulap atau menonton pertunjukan
saja, anda tidak akan menganggap saya dan Fa sebagai sesuatu yang serius.
Mengajar Fa Buddha juga tidak diperkenankan dilakukan seperti ini. Saya hanya
mengutarakan Fa Buddha ini kepada anda, percaya atau tidak terserah anda. Akan
tetapi keampuhannya sangat besar, benda yang ingin saya berikan kepada manusia,
benda yang dapat membuat manusia berkultivasi, semuanya telah saya leburkan ke
dalam Fa ini. Video tape saya, audio tape saya dan buku yang saya tulis ini, asalkan
anda membacanya, anda akan dapat merasakan; asalkan anda membacanya, tubuh
anda akan dimurnikan, membuat anda mencapai kondisi tanpa penyakit; asal anda
mau berkultivasi, anda akan dapat melihat benda yang tidak dapat dilihat manusia
biasa; asalkan anda mau berkultivasi, anda akan menghayati apa yang tidak dapat
dihayati manusia biasa. Taraf kondisi yang dicapai makin lama makin tinggi, makin
lama makin indah, seluruhnya berada di dalam buku itu. Akan tetapi jika anda tidak
berkultivasi maka anda tidak akan dapat melihatnya. Anda katakan saya membaca
satu kali saja lalu ingin semuanya terlihat, tidak mungkin! Anda hanya dapat melihat
benda dalam batas taraf kondisi anda ini, dalam batas taraf pemahamanan anda ini.
Benda yang lebih indah, asalkan anda mau berkultivasi ke atas, asalkan anda mau
tiada henti mempelajarinya secara mendalam, berkultivasi secara mendalam,
membacanya secara mendalam, barulah anda dapat menghayati, barulah dapat
terlihat, barulah dapat mengetahui.
Jika saya berbicara terlalu tinggi, banyak orang juga belum tentu memahaminya.
Saya pikir begini, dalam dua tahun ini saya sudah tidak secara sistematis mengajarkan
Fa. Karena Fa yang saya tinggalkan untuk manusia sudah seluruhnya ditinggalkan.
Saya bahkan tidak mengizinkan orang merekam suara saat ceramah. Mengapa? Ada
banyak orang dia memang sedang mengejar sesuatu yang baru. Guru telah berbicara
apalagi dan apalagi, dia mengejar hal-hal semacam ini, bukannya sungguh-sungguh
berkultivasi. Yang saya berikan kepada manusia untuk Xiulian adalah "Zhuan Falun",
buku ini adalah Fa yang sistematis. Hal-hal lainnya yang saya utarakan hanyalah
menjelaskan "Zhuan Falun", semua adalah pelengkap. Setelah direkam lalu tersebar di
masyarakat, akan menimbulkan gangguan bagi yang sejati berkultivasi. Buku "Zhuan
Falun" itu dari tingkat rendah hingga tinggi semuanya adalah sistematis, sedangkan
apa yang saya bicarakan sekarang ini hanyalah khusus ditujukan kepada orang yang
berada di sini.
Saya masih ingin menekankan satu masalah; yaitu kita sebagai orang Xiulian
menitik beratkan tentang kultivasi tunggal. Saya beritahukan anda sekalian, memetik
keunggulan dari semua aliran, perkataan itu adalah bahasa di tengah manusia biasa,
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bukan bahasa dari komunitas Xiulian. Mempelajari keterampilan, keterampilan siapa
yang bagus lalu dipelajarinya, ini tidaklah masalah. Namun pada dimensi tingkat tinggi
melihat prinsip umat manusia adalah sebaliknya, yang dianggap baik oleh umat
manusia, mungkin adalah yang tidak baik, keseluruhan adalah terbalik. Anda lihat kita
di sini adalah siang hari, di sana adalah malam hari; apa yang anda anggap benar,
mungkin justru tidak benar. Mengapa? Saya kemukakan pada anda sekalian sebuah
prinsip yang sederhana. Anda sekalian tahu manusia menderita rasanya tidak enak,
atau siapa telah mengganggu anda, maka anda rasanya tidak nyaman, anda bisa
merasa tidak baik. Saya beri tahu anda: Manusia menanggung sedikit kesusahan,
mengalami sedikit penderitaan adalah hal yang baik! Anda lihat yang saya katakan
kepada anda tidaklah sama. Mengapa? Karena setibanya pada dimensi tingkat tinggi,
prinsip ini seluruhnya terbalik. Dia beranggapan: manusia hidup sebagai manusia
bukanlah tujuan. Anda dalam masyarakat manusia mengalami sedikit penderitaan,
membayar utang karma anda dari kehidupan sebelumnya, anda akan dapat kembali ke
ruang dimensi yang lebih tinggi, bahkan anda dapat kembali ke tempat di mana anda
diciptakan, tempat yang paling indah. Sekalipun tidak dapat meningkat, namun pada
kehidupan berikutnya dikarenakan karmanya kecil maka penderitaan juga berkurang.
Akan tetapi, jika anda tidak membayar utang karma anda, maka anda tidak dapat
pergi ke dunia tingkat tinggi. Seperti prinsip yang saya katakan, jika di dalam botol ini
dipenuhi benda kotor, sekencang apa pun anda menutupnya, begitu dilempar ke dalam
air "plung", dalam sekejap telah tenggelam. Jika anda menuang keluar sedikit benda
kotor di dalamnya, dia akan mengapung ke atas sedikit; tuang keluar sedikit akan
mengapung ke atas sedikit; dituang lebih banyak, setelah anda pasang tutupnya coba
anda lihat, bagaimanapun anda menekannya, dia tidak akan tertekan ke bawah, dia
sendiri akan mengapung naik. Persis seperti kita manusia yang Xiulian, tubuh anda
selama berkali-kali masa hidup, dengan kata lain mungkin di setiap kehidupan, di
setiap masa hidup, anda pernah menindas orang, menipu orang, atau mencelakakan
orang, membunuh kehidupan dan hal-hal lain, boleh jadi pernah melakukan hal yang
lebih buruk. Dengan begitu utang karma tersebut anda harus membayarnya, dalam
alam semesta ini ada sebuah prinsip yang disebut: Tidak kehilangan tidak akan
memperoleh, untuk memperoleh harus kehilangan. Benda yang terutang harus dibayar,
bila tidak dibayar dalam kehidupan sekarang, akan dibayar pada kehidupan
mendatang, ini adalah pasti. Maka sekarang seseorang di saat mengalami penderitaan,
dia menganggapnya adalah kebetulan, orang lain tidak adil kepada dia, dikatakan
orang lain yang tidak baik. Saya beritahukan anda sekalian: semuanya bukan secara
kebetulan, semuanya disebabkan utang karma masa lalu. Seandainya seorang
manusia tidak mempunyai karma, saat berjalan di jalan raya siapa pun yang bertemu
anda akan tersenyum, orang yang tidak kenal semuanya dengan inisiatif akan melayani
anda, anda sungguh bebas leluasa! Tapi orang seperti ini dijamin tidak akan hidup di
ruang dimensi manusia, dia seharusnya telah kembali ke surga. Manusia adalah
demikian, karena manusia punya karma, jika pikirannya tidak dimurnikan maka
selamanya tidak bisa meningkat dalam kultivasi. Persis seperti prinsip yang baru saya
katakan tadi.
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Manusia menanggung sedikit kesusahan, mengalami sedikit penderitaan
bukanlah hal buruk. Anda mengalami sedikit penderitaan, akan membayar utang
karma, anda akan benar-benar dapat pergi ke tempat yang sangat indah, selamanya
tidak menderita lagi. Anda di tengah masyarakat manusia merasa hidup betapa
bahagia, dengan jutaan dolar di rumah anda, setinggi apa pun jabatan anda juga hanya
beberapa puluh tahun saja, sangat cepat akan berlalu. Coba anda sekalian pikirkan,
saat reinkarnasi, anda datang dengan tanpa apa pun di badan, saat pergi juga tanpa
apa pun di badan. Apa yang dapat anda bawa pergi? Apa pun juga tidak bisa anda
bawa pergi. Anda wariskan kepada siapa? Anda merasa telah memberikan kepada
keturunan anda. Tetapi saat anda reinkarnasi berikutnya, dia tidak mengenali siapa
anda, anda kerja di tempat dia, menyapu lantai, dia belum tentu akan memberikan
anda sebuah wajah yang enak dipandang, juga belum tentu bisa memberikan anda
sedikit bonus keuntungan. Sungguh adalah demikian, manusia memang beginilah
tersesat.
Kami di sini berbicara mengenai prinsip hakiki dari kehidupan manusia. Terutama
untuk kita sebagai orang Xiulian, coba anda sekalian pikirkan, saat kita mengalami
penderitaan, saat orang lain berlaku tidak adil kepada anda, saat orang lain membuat
masalah bagi anda, saat anda kehilangan sesuatu kepentingan materi, menurut
pandangan saya bukanlah suatu hal yang buruk. Karena dalam alam semesta ini ada
sebuah prinsip, Tidak kehilangan tidak akan memperoleh, ingin memperoleh maka
harus kehilangan. Masih ada sebuah karakteristik, bila anda telah memperoleh tanpa
kehilangan, dia akan memaksa anda kehilangan, ini adalah karakteristik alam semesta.
Semua materi dalam alam semesta mahabesar, juga adalah kehidupan, semua materi
juga terbentuk dari Zhen-Shan-Ren, jadi benda apa pun: batu, besi, baja, udara, segala
produk dan materi buatan umat manusia, unsur mikroskopisnya adalah terkomposisi
dari materi yang terbentuk oleh karakter Zhen-Shan-Ren ini. Alam semesta yang
mahabesar ini adalah terkomposisi dari Zhen-Shan-Ren. Ia menyeimbangkan segala
sesuatu dalam alam semesta. Ada individu telah memukul orang, telah memaki orang,
telah mengganggu orang, saat menyebabkan penderitaan bagi orang lain, dirinya
merasa sangat gembira, dia terhitung pihak yang memperoleh. Manusia biasa berkata
padanya: "Anda sungguh berkemampuan, hebat! Anda tidak rugi." Namun saya
merasa dia mengalami kerugian sangat besar. Mengapa? Ketika dia berbuat hal tidak
baik, dia terhitung pihak yang memperoleh, dia telah berlaku tidak adil terhadap orang
lain, dia niscaya telah memperoleh, maka dia harus kehilangan. Karena yang diperoleh
pihak lain adalah penderitaan, jadi sama dengan dia telah kehilangan kebahagiaan,
maka pihak tersebut harus memperoleh. Bagaimana memperoleh? Anda memukul dia
satu tinju, memaki dia satu kata, maka seiring seberapa berat anda memaki, seberapa
berat anda memukul, dari sekeliling tubuh anda terbang sejumlah substansi putih.
Substansi semacam ini disebut: De, jatuh dan diberikan kepada pihak lain, jatuh pada
tubuh pihak lain. Pihak lain dia juga adalah manusia, dia mungkin juga tidak mengerti
prinsip ini, "Anda telah memukul saya," marah tak kepalang. Saat dia marah, berarti dia
mendorong balik De ini. Saat dia balik meninjunya satu pukulan, memakinya satu kata,
maka dia melempar kembali De ini. Dua orang sama-sama tidak kehilangan juga tidak
memperoleh, siapa pun tidak memperoleh. Prinsip hukum alam semesta adalah adil.
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Jika sebagai seorang yang Xiulian, dalam hatinya mampu melepaskan, dan
berkata: "anda memukul saya, anda memaki saya, dalam hati saya sangat tenang dan
lapang, saya tidak menganggapnya suatu masalah, karena saya adalah orang Xiulian.
Anda adalah manusia biasa, saya tidak bisa berpandangan seperti anda." Dengan
demikian coba anda sekalian pikirkan, standar moral orang ini bukankah telah
meningkat melampaui orang-orang pada umumnya? Saat orang lain memukulnya,
bukankah memberikan dia De? Sedangkan substansi semacam De ini dapat berevolusi
menjadi Gong. Dari mana datangnya Gong anda? Saya beri tahu kalian, adalah
berasal dari De yang dievolusi; masih ada beberapa materi yang terkumpul dari alam
semesta ditambah dengan De anda, barulah dapat dievolusi jadi Gong anda. Jika anda
tidak memiliki De ini, maka anda tidak dapat menghasilkan Gong dalam kultivasi.
Dengan begitu saat dia memukul anda, dia memberikan De-nya kepada anda, anda
telah menambah De, anda akan dapat berkultivasi lebih tinggi lagi, bukankah seperti ini
prinsipnya? Bukankah benda yang anda peroleh adalah sebagai kompensasi dan jauh
lebih besar dibandingkan penderitaan yang disebabkan manusia biasa pada anda?
Dengan begitu saat dia memukul anda, atau memaki anda, menyebabkan suatu
masalah bagi anda, sehingga anda mengalami penderitaan, saat anda berada dalam
penderitaan, karma yang terbawa pada tubuh anda sendiri, yaitu substansi hitam yang
terutang pada masa lalu, disebut karma, dia masih akan berubah menjadi De, dia
masih akan sebanding memberikan sejumlah De. Sebagai seorang manusia biasa,
coba anda sekalian pikirkan, ini adalah satu hal dengan dua perolehan. Anda
menciptakan sedikit penderitaan buat saya, saya justru telah mendapatkan dua
kompensasi.
Namun sebagai seorang praktisi Xiulian, dia akan memperoleh empat hasil. Saat
mengalami penderitaan ini, anda tidak sepandangan dengannya, dalam hati sangat
tenang dan lapang, adalah ‘dipukul tidak membalas, dicaci tidak membalas’. Saat
dalam hati sangat tenang dan lapang, coba anda sekalian pikirkan, bukankah Xinxing
anda telah dikultivasi naik ke atas? Jika dia tidak menciptakan masalah ini bagi anda,
dia tidak menciptakan penderitaan bagi anda, bagaimana anda berkultivasi? Anda
duduk di sana dengan nyaman, sambil minum teh, nonton TV sudah dapat berkultivasi
naik ke atas, ingin mencapai seberapa tinggi akan tercapai seberapa tinggi, ini mutlak
tidak mungkin. Justru dalam lingkungan yang rumit inilah, dalam terpaan dan
gemblengan, dalam penderitaan, anda barulah dapat meningkatkan hati anda itu, anda
barulah dapat mencapai kriteria tinggi, taraf kondisi yang tinggi. Dengan Xinxing anda
tidak sama dengannya, bukankah Xinxing anda telah dikultivasi naik ke atas? Anda
sekaligus mendapat tiga perolehan! Lagi pula anda sebagai seorang yang berlatih
Gong, bukankah anda ingin menaikkan tingkatan agar lebih cepat mencapai
kesempurnaan? Dengan Xinxing anda telah dikultivasikan naik ke atas, Gong anda
bukankah juga ikut meningkat? Itu pasti! Ada sebuah prinsip seperti ini yang disebut:
Seberapa tinggi Xinxingnya, sebegitu tinggi pula Gong-nya, seandainya Xinxing
seseorang hanya setinggi itu, dia hanya ingin Gong-nya meningkat, itu mutlak tidak
mungkin! Hal seperti itu tidak eksis, mutlak tidak mungkin. Ada orang merasa, sebagian
orang Xiulian terlihat Xinxingnya masih tidak sebaik saya, mengapa dia memiliki Gong?
Di satu sisi ini dia tidak sebaik anda, di sisi lainnya dia mungkin lebih unggul dari anda.
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Karena manusia dalam proses Xiulian adalah menyingkirkan keterikatan hati secara
tahap demi tahap, keterikatan hati yang belum tersingkirkan saat ditampilkan ke luar
masih sama seperti manusia biasa, namun keterikatan hati yang telah tersingkirkan
tentu sudah tidak tampak lagi. Sebagai seorang praktisi Xiulian, saat anda
menanggung penderitaan, maka anda sekaligus mendapat empat perolehan. Bagaikan
sebuah lelucon, ke mana anda dapat mencari keuntungan seperti ini?
Ada orang telah memukul saya, memaki saya, dirinya marah tak kepalang, dalam
hati menjadi gusar bukan main; atau orang lain telah menyerobot keuntungan saya,
mencurangi uang saya, ini sungguh tidak dapat diterima! Manusia memandang hal-hal
tersebut sangat penting, bahkan secuil keuntungan pun tidak boleh kehilangan. Coba
anda sekalian pikirkan, betapa menyedihkan kehidupan orang ini! Saat dia memperoleh
sedikit keuntungan, perasaan gembira muncul dari lubuk hatinya, semua ini hanya
demi sedikit keuntungan itu, manusia sekarang adalah demikian. Dia tidak tahu apa
sesungguhnya yang dia telah kehilangan, adalah sesuatu yang paling menakutkan! De
ini mengapa demikian berharga? Anda sekalian tahu, orang berusia lanjut di Timur
mengatakan: setelah memiliki De barulah ada berkah. Berkah ini termasuk beberapa
aspek: menjadi pejabat tinggi, mempunyai banyak harta, ada rumah, ada tanah, ada
kebahagiaan, dan lain-lain, semuanya ditukar dengan De itu. Dia berjalan mengikuti
kehidupan seseorang; dan jika seseorang telah meninggal, dia pergi mengikuti
Yuanshen; saat anda reinkarnasi, dia masih mengikuti anda reinkarnasi. Tidak hanya
De, substansi hitam yaitu karma yang barusan saya katakan, karma semacam ini juga
ikut sepanjang kehidupan seseorang. Dua macam substansi ini semuanya menyertai
manusia. Dulu orang berusia lanjut mengatakan: setelah berbuat hal buruk akan
mendapat balasan. Siapa yang membalas anda? Siapa yang mencatat utang piutang
anda itu? Mana ada orang mengurusi hal-hal ini untuk anda? Namun De ini, dia
sungguh berada di tubuh anda, dia menempel pada anda dengan begitu eratnya,
kehidupan mendatang adalah tergantung De ini. Jika karmanya banyak, satu siklus
kehidupan anda ini akan ada banyak penderitaan, banyak penyakit, banyak musibah;
Jika De-nya banyak, satu siklus kehidupan anda ini akan ada banyak uang, banyak
rejeki, menduduki jabatan yang tinggi. Benda inilah yang menyebabkannya. Sedangkan
sebagai seorang yang latihan Gong, De ini makin berharga, dia dapat berevolusi
menjadi Gong, demikianlah sebuah prinsip ini.
Ilmu pengetahuan sekarang tidak mampu melihat aspek ini, karena ilmu
pengetahuan sekarang tidak mampu menerobos ruang dimensi ini. Kita umat manusia
hidup di sebuah bentuk ruang dimensi yang bagaimana? Saya beri tahu anda sekalian,
ruang dimensi di mana kita umat manusia hidup berada di antara dua jenis partikel
materi. Perihal partikel, di antara kita yang pernah mempelajari fisika tahu molekul,
atom, ada lagi inti atom, quark, neutrino, mereka semua adalah satu lapis partikel,
mereka adalah unsur materi yang membentuk partikel yang lebih besar. Kita manusia
hidup di tengah lapisan partikel yang mana? Benda paling besar yang mampu dilihat
oleh mata kita manusia adalah planet, yang paling kecil yang dapat dilihat di bawah
mikroskop adalah molekul. Sesungguhnya kita manusia hidup di ruang dimensi antara
planet dan molekul. Kita merasakan sangat luas, sangat luas, besar tak terhingga.
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Saya mengatakan ilmu pengetahuan sekarang tidak maju, seberapa tinggi pun
terbangnya pesawat ruang angkasa, juga tidak dapat terbang ke luar dari ruang materi
kita; komputer lebih berkembang lagi juga tidak mampu menandingi otak manusia, otak
manusia sampai sekarang masih merupakan sebuah misteri, oleh sebab itu ilmu
pengetahuan umat manusia masih sangat dangkal.
Coba anda sekalian pikirkan sejenak, kita umat manusia hidup di antara planet
dan molekul, dua jenis partikel ini, sedangkan molekul adalah terbentuk dari atom,
bagaimana bentuknya ruang dimensi antara atom dan molekul? Para ilmuwan modern
hanya dapat mengenali satu titik dari atom, satu struktur kecil darinya. Sesungguhnya
tempat di mana atom eksis juga merupakan sebuah bidang, sebuah ruang materi yang
terbentuk oleh bidang semacam ini juga sangat besar, hanya saja yang anda temukan
adalah satu titik. Lalu di dalam satu tingkat bidang ini, seberapa besarkah ruang
dimensi yang ada? Standar kita untuk mengukur jarak, selalu didasarkan pada
perspektif ilmu pengetahuan modern umat manusia sendiri untuk mengukur segalanya.
Anda harus melompat ke luar dari kungkungan ilmu pengetahuan realitas dan konsepkonsep. Anda ingin masuk ke ruang dimensi itu, anda harus menyesuaikan diri dengan
bentuk ruang dimensi tersebut, barulah dapat masuk. Jarak dari atom hingga molekul,
yang diketahui ilmu pengetahuan adalah sekitar dua juta atom disusun berderet,
barulah dapat dari atom mencapai molekul. Yaitu jarak yang dapat dikenali ini sudah
sungguh luas. Anda tidak bisa memahaminya dengan berpijak pada batas-batas ilmu
pengetahuan realitas dari umat manusia sekarang ini. Kalau begitu anda sekalian coba
pikirkan sejenak: di antara atom hingga inti atom bukankah ia adalah satu ruang
dimensi? Lalu antara inti atom dan quark ada seberapa besar jarak ruangnya? Lalu dari
quark hingga neutrino? Tentu saja ilmu pengetahuan umat manusia sekarang ini hanya
dapat mengenali hingga neutrino. Manusia tidak mampu melihatnya, hanya dapat
dideteksi dengan menggunakan peralatan, tahu bentuk keberadaannya. Sebenarnya,
entah selisih berapa jauh dari sumber hakiki materi!
Apa yang saya utarakan adalah bentuk paling sederhana dari keberadaan ruang
dimensi. Segala materi kita umat manusia, termasuk segala materi yang berada di
tengah udara yang tidak dapat anda lihat dan materi yang dapat kita lihat, misalnya:
besi, semen, hewan, tanaman, benda materi, juga tubuh manusia, semuanya adalah
terbentuk dari molekul. Umat manusia memang hidup pada bidang molekul ini, persis
seperti sebuah lukisan tiga dimensi, anda hidup di atas bidang ini, tidak dapat lari ke
luar. Ilmu pengetahuan umat manusia juga terbatas dalam ruang dimensi ini, tidak
dapat menerobos lagi, masih dikatakan ilmu pengetahuan sedemikian berkembang,
dan menolak segala teori yang lain. Teknologi umat manusia tidak mampu mencapai
pemahaman yang lebih tinggi terhadap alam semesta, seandainya ia sungguh dapat
menerobos ruang dimensi ini, ia akan dapat melihat bentuk eksistensi kehidupan dan
bentuk eksistensi materi di ruang dimensi lain, serta struktur di dalamnya yang
terkomposisi dari ruang dan waktu. Akan tetapi, kita orang Xiulian dapat melihatnya,
dari itu Buddha barulah merupakan ilmuwan yang tertinggi.
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Ketika saya membicarakan perihal Tianmu 5 pernah membahas masalah ini.
Manusia menghindari penggunaan mata melihat sesuatu, melihatnya melalui Tianmu
kita, yakni di antara dua alis, atau aliran Tao menyebutnya Shan-gen, dari pangkal
hidung ini, dibuka sebuah jalan tembus langsung menuju pineal body anda. Ilmu
pengetahuan medis menyebutnya pineal body, praktisi aliran Tao menyebutnya Niwangong, yang dimaksud adalah ia. Namun di bagian paroh depan dari pineal body ini,
kalangan medis telah menemukan ia dilengkapi dengan seluruh struktur komponen
mata manusia. Kalangan medis modern merasa sangat heran, mengapa di dalamnya
terdapat sebuah mata? Dia menganggap itu adalah mata yang telah degenerasi, dia
masih menggunakan teori evolusi untuk menjelaskan hal-hal ini. Sebenarnya mata
tersebut adalah eksis seperti ini, sama sekali bukan degenerasi. Ketika seseorang
menghindari mata fisik untuk melihat sesuatu, tentu saja ketika mata fisik ini telah
berhasil dikultivasikan, mata fisik juga dapat menembus, juga memiliki kemampuan
supernormal seperti ini, karena Fa Buddha adalah tak terbatas. Umumnya, jika
menghindari mata, menghindari penglihatan dengan mata yang terbentuk dari molekul,
seseorang akan dapat menembus ruang dimensi ini dan melihat pemandangan di
ruang dimensi lain, beginilah prinsipnya, oleh sebab itu orang Xiulian dapat melihat
benda yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa. Tentu saja ada manusia biasa,
dalam kehidupannya terkadang samar-samar telah melihat beberapa fenomena yang
tidak dimengerti, misalnya: melihat ada seseorang berada di depan mata sepintas
kemudian hilang, atau telah melihat sesuatu, mendengar suara apa. Itu mungkin
secara samar-samar sungguh telah melihat, mendengar keadaan dari ruang dimensi
lain. Karena Tianmu manusia tidak dikunci terlalu rapat, atau telinga tidak dikunci rapat,
sekali-sekali dapat mendengar suara dari ruang dimensi lain, atau dapat melihat
beberapa fenomena dari ruang dimensi lain.
Saya tadi sudah membicarakan ruang dimensi di mana umat manusia hidup.
Sebenarnya planet tempat kita umat manusia hidup ini bukanlah partikel yang terbesar
maupun materi terbesar. Di luar planet masih ada materi yang lebih besar! Oleh karena
itu, mata Buddha Sakyamuni pada tingkat sangat mikroskopis telah dapat melihat
materi yang sungguh mikroskopis; pada tingkat makroskopis telah dapat melihat materi
tingkat makroskopis yang sangat besar. Tetapi pada akhirnya Buddha Sakyamuni juga
belum dapat melihat seberapa besar sebenarnya alam semesta ini, maka dia telah
mengucapkan sebuah perkataan, disebut: "Besarnya tanpa bagian luar, kecilnya tanpa
bagian dalam." Betapa mahabesarnya alam semesta ini! Coba anda sekalian pikirkan
betapa rumitnya, bukanlah seperti yang diketahui umat manusia, sekalipun ruang
dimensi kita ini, bentuk semacam ini, dia juga sungguh rumit! Di samping bentuk ruang
dimensi semacam ini, masih ada bentuk ruang dimensi yang eksis secara vertikal, dan
di dalam ruang dimensi vertikal ini masih ada banyak unit dunia, sangat rumit sekali.
Unit dunia yang saya katakan ini adalah yang disebut surga dan sebagainya, setiap
ruang dimensi masih eksis ruang dan waktu yang berbeda, coba anda pikirkan, waktu
di ruang dimensi yang terbentuk dari atom ini, dapatkah sama dengan waktu pada
ruang dimensi kita di sini yang terbentuk dari molekul? Konsep ruangnya, jaraknya juga
5

Tianmu – Mata ketiga; mata langit.
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tidak sama dengan kita, segalanya juga mengalami perubahan. Mengapa pesawat
makhluk luar angkasa itu (UFO) datang tanpa diketahui dari mana dan pergi tanpa
jejak, terbangnya begitu cepat? Dia niscaya melewati ruang dimensi yang lain, begitu
sederhana kiranya. Jika umat manusia mencoba memahami fenomena yang tidak jelas
sebabnya dalam alam semesta ini dengan berpijak pada perspektif ilmu pengetahuan
miliknya sekarang ini, atau mengunakan metode ini untuk menelaah Xiulian, maupun
agama, selamanya juga tidak akan paham dalam penelitiannya. Dia harus mengubah
cara berpikirnya, dia harus berpijak pada perspektif lain untuk memahaminya. Dalam
sejarah umat manusia, ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas yang sekarang disebut
sebagai ilmu pengetahuan realitas, yang ditemukan atau diciptakan oleh orang Eropa,
tidak hanya satu jalan itu, masih ada jalan yang lain. Peradaban kuno yang telah
ditemukan di bumi, yang pernah eksis dalam sejarah, proses perkembangannya semua
merupakan jalan yang berbeda dalam memahami kehidupan, materi dan alam
semesta. Ilmu pengetahuan Tiongkok kuno justru menempuh jalan yang berbeda.
Tentu saja, kebudayaan Tiongkok ini menyangkut tingkat yang sangat tinggi,
berhubung moralitas manusia sudah tidak benar lagi, maka juga telah dikekang. Oleh
karena itu ia tidak diwariskan, sedangkan bentuk ilmu pengetahuan Barat yang paling
rendah malah telah diwariskan bagi manusia, jadi dia sungguh tidak lengkap.
Tadi saya bicarakan perihal manusia bukan terbentuk pada ruang dimensi materi
kita ini serta tujuan menjadi manusia. Jika manusia terus merosot ke bawah maka akan
menghadapi pemusnahan, musnah secara tuntas, disebut: "pemusnahan total jiwa dan
raga," sangat menakutkan! Oleh sebab itu Buddha ingin menyelamatkan manusia,
yaitu tidak membiarkan anda menghadapi kondisi buntu seperti ini, menyelamatkan
anda dari penderitaan manusia menuju surga, itu adalah sungguh-sungguh dan secara
fundamental menyelesaikan masalah penderitaan manusia. Titik tolak manusia
sekarang dalam memercayai Buddha dengan titik tolak manusia lampau memercayai
Buddha tidaklah sama, dulu manusia percaya pada Buddha adalah menyembah
Buddha, berkultivasi Buddha dan menghormati Buddha, tidak punya niat hati yang lain.
Sedangkan manusia sekarang percaya pada Buddha adalah demi memohon kepada
Buddha. Namun niat hati yang memohon itu bagi Buddha dianggap sebagai paling
kotor, sebuah hati yang paling kotor. Dari itu coba anda sekalian pikirkan, Buddha demi
menyelamatkan anda, sedangkan yang anda mohon adalah kenyamanan,
kebahagiaan di tengah manusia biasa. Jika anda sungguh-sungguh diperkenankan
hidup penuh kebahagiaan, penuh kenyamaman di tengah manusia biasa, anda tentu
tidak ingin menjadi Buddha lagi, anda sekarang niscaya adalah Buddha, bagaimana ini
mungkin? Utang karma serta perbuatan buruk yang anda lakukan dalam bermasamasa kehidupan tidak mau dibayar, anda hanya memohon kebahagiaan, bagaimana
itu dapat diperoleh dengan cara memohon? Hanya ada satu pilihan buat anda:
berkultivasi, baru dapat menghapus segala karma yang terutang. Sekiranya anda tidak
ingin menjadi Buddha, anda harus menjadi seorang manusia yang baik, banyaklah
berbuat kebaikan, kurangi perbuatan jahat, di masa mendatang barulah anda dapat
berbahagia, jiwa pribadi anda yang sesungguhnya diperpanjang untuk waktu yang lebih
lama. Namun mungkin juga manusia saat reinkarnasi setelah otaknya dicuci, lahir
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kembali di tengah lingkungan yang buruk, terombang ambing oleh arus menuju tepi
kebinasaan.
Tadi saya membicarakan perihal Buddha Sakyamuni mengatakan alam semesta
ini besarnya tanpa bagian luar, kecilnya tanpa bagian dalam. Mungkin ada orang yang
masih tidak terlalu mengerti perkataan ini. Yaitu sebenarnya masalah apa yang telah
terlihat oleh Buddha Sakyamuni? Dia telah mengutarakan teori tiga ribu dunia. Buddha
Sakyamuni berkata: manusia yang mempunyai tubuh fisik seperti kita ini, tidak sebatas
manusia yang hidup di ruang dimensi lain, dia mengatakan bahwa dunia yang
menyerupai masyarakat manusia kita ini ada tiga ribu, yaitu dalam Galaksi Bima Sakti
ini, ada tiga ribu planet seperti ini. Dan lagi dia masih mengatakan sebuah perkataan,
dia mengatakan: dalam satu butir pasir mengandung tiga ribu dunia. Dia berkata dalam
satu butir pasir ada tiga ribu ruang dimensi seperti yang dihuni oleh kita umat manusia.
Tetapi perbandingan besar kecil manusianya di sana, anda tidak dapat menggunakan
konsep pemahaman ilmu pengetahuan modern untuk memahaminya, mereka eksis
dalam sebuah bentuk ruang dan waktu yang lain.
Perkataan yang tadi saya ucapkan mungkin ada orang merasa sangat aneh, tidak
dapat dimengerti. Anda sekalian coba pikirkan, planet bumi sedang mengorbit dengan
sangat beraturan. Kalau begitu, apa perbedaannya ketika elektron berputar
mengelilingi inti atom dengan bumi berputar mengelilingi matahari? Adalah sama
polanya. Jika anda dapat memperbesar elektron hingga sebesar bumi untuk dilihat,
coba anda lihat apakah ada kehidupan di atasnya? Materi jenis apa yang eksis di atas
sana? Buddha Sakyamuni mengatakan: "kecilnya tanpa bagian dalam." Dia telah
melihat hingga taraf apa? Pada tingkat mikroskopis materi, dia sudah dapat melihat
dengan sangat mikroskopis. Dia mengatakan dalam satu butir pasir terdapat eksistensi
tiga ribu dunia, dalam satu butir pasir kecil terdapat tiga ribu dunia. Kalau begitu anda
sekalian coba pikirkan sejenak, jika yang dikatakan Buddha Sakyamuni adalah benar,
dalam butiran pasir itu, dalam dunia itu bukankah juga ada kali, sungai, danau dan
laut? Lalu di sisi kali, sungai, danau dan laut itu bukankah juga ada pasir? Kalau begitu
di dalam butiran pasir itu bukankah masih terdapat tiga ribu dunia? Lalu di dalam pasir
dari butiran pasir tersebut bukankah masih terdapat tiga ribu dunia? Diselidiki lebih
lanjut, Buddha Sakyamuni menemukan bahwa itu tak berakhir. Maka dia telah
mengucapkan satu perkataan, yakni: "Kecilnya tanpa bagian dalam." Dia belum dapat
melihat sumber paling hakiki dari materi itu apa. Tentu saja sumber paling hakiki dari
materi itu, dulu pernah kita bicarakan, di sini saya tidak membicarakannya lebih banyak
lagi. Karena berbicara terlalu tinggi dan terlalu mendalam, orang mungkin tidak
mengerti, terutama banyak orang tidak begitu mengerti bahasa Mandarin, jadi saya
tidak terlalu banyak membicarakan hal-hal tentang aspek ini. Saya pikir cukup sekian
dulu pembicaraan saya, selanjutnya anda sekalian dapat mengajukan pertanyaan
menyangkut masalah Xiulian dan belajar Fa, saya akan menjawabnya untuk anda.
Pengikut: Kami telah membaca "Zhuan Falun" jilid I, II, di dalamnya ada satu
perkataan yang saya rasa tidak terlalu mudah dipahami, karena saya dulu adalah
pengikut aliran Tantra. Di dalamnya ada satu masalah sepertinya mengatakan bahwa
tingkat Bodhisattva dan Tathagata sekarang ini sedang mengalami malapetaka?
24

Shifu: Ini pertanyaan yang sangat tinggi. Hanya ketika anda Xiulian mencapai lebih
tinggi, anda baru dapat melihatnya dan memahaminya. Tentu saja saya hanya bisa
mengutarakan kepada anda secara sederhana dan garis besar. Fa pada tingkat
manusia ini sudah tidak efektif lagi, ini dikarenakan moral masyarakat umat manusia
merosot, konsep moral dalam hati manusia telah rusak, tak ada lagi pikiran lurus berarti
Fa sudah tidak efektif lagi. Ketika Fa sudah tidak efektif lagi di masyarakat manusia,
umat manusia akan terus merosot. Apabila Fa ini menjadi tidak efektif bukan berasal
dari masyarakat manusia, maka pada ruang dimensi tingkat sangat tinggi, ia telah
timbul penyimpangan, dan kehidupan bermateri akan terus jatuh, dia sudah tidak baik
lagi, dia terus jatuh. Kalau begitu bila ia timbul masalah dalam skala besar, maka bukan
lagi hanya masalah umat manusia saja, lalu seumpama Dafa menjelujur ke bawah,
bagian atas menyimpang sedikit, bagian bawah sudah berubah hingga tak dapat
dikenali lagi. Sama seperti menembak dengan senapan, anda membidiknya selisih
sedikit saja, peluru yang keluar sudah melenceng entah ke mana sasarannya.
Mengapa lingkup bawah mengalami perubahan yang begitu besar? Perubahan
masyarakat umat manusia sungguh amat menakutkan! Apa yang disebut
mengonsumsi narkoba, transaksi narkoba, tiada kejahatan yang tidak dilakukan
manusia, banyak orang telah banyak sekali melakukan hal-hal buruk; apa itu mafia,
homoseksual, hubungan seksual yang kacau-balau dan sebagainya, semuanya sudah
bukan lagi kriteria sebagai manusia. Bagaimana Buddha memandang masalah ini?
Pemerintah mengizinkan, undang-undang mengizinkan, itu adalah manusia sendiri
yang mengizinkan, prinsip langit tidaklah mengizinkan! Dahulu, benda yang indah
adalah objek yang dikejar umat manusia, sekarang anda lihatlah mainan yang dijual,
gambar yang dilukis, semuanya diciptakan sembarangan, dengan asal gores jadilah
sebuah karya. Apa itu? Siapa pun tidak dapat menjelaskannya. Segala konsep
manusia sedang mengalami perubahan ke arah yang berlawanan. Setumpuk barang
rongsokan diletakkan di sana sudah berupa karya seorang pemahat ulung. Fenomena
seluruh masyarakat adalah demikian. Mainan di toko, bahkan kotoran pun bisa
dijadikan bentuk mainan untuk dijual. Dulu boneka itu dibuat dengan sangat indah
barulah orang-orang sudi membelinya, sekarang tengkorak, sosok orang yang garang
dan jahat, iblis, hantu dan monster, semuanya telah dibuat menjadi mainan, masih
terjual lumayan cepat, orang tanpa pikiran ‘Shan’ 6 yang sudi membelinya. Ini
menandakan satu persoalan apa? Konsep manusia sedang merosot dengan sangat
hebat! Dahulu seorang penyanyi haruslah memiliki suara yang merdu dan lulusan dari
sekolah musik, postur tubuh dan gayanya sebisanya tampak elok, karena musik
memang seharusnya memberikan orang perasaan yang indah. Sekarang ini sosok pria
bukan pria, wanita bukan wanita, berambut sangat panjang, berteriak histeris: Aaaa
Aaaa …, dengan bantuan promosi TV segera menjadi bintang penyanyi. Segalanya
sedang bobrok, segala sesuatu dari umat manusia sedang merosot. Masih ada banyak
macam fenomena, alangkah menakutkan! Anda tidak berkultivasi tentu tidak
menyadarinya. Pemahaman manusia terhadap agama juga sudah berbeda, telah
diperlakukan sebagai politik, ada orang begitu buka mulut langsung mencaci Buddha,
dalam menu hidangan masih ada apa yang disebut "Buddha melompati tembok." Ini
6

Shan -- Baik (hati); belas kasih; ramah.
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adalah memfitnah Buddha! Apa yang terjadi pada masyarakat manusia sekarang?
Anda tidak berkultivasi tentu tidak menyadarinya, sekali berkultivasi palingkan kepala
melihat, anda akan terkejut! Coba anda semua pikirkan, umat manusia bobrok hingga
taraf demikian, itu bukanlah hal yang berdiri sendiri, adalah dikarenakan Fa ini pada
ruang dimensi tertentu telah timbul masalah. Hal ini disebabkan banyak materi, banyak
kehidupan telah menyimpang dari Fa. Saya hanya bisa mengutarakan kepada anda
seperti ini, bila diutarakan terlalu mendalam maka masih banyak orang yang duduk di
sini tidak mampu memahaminya. Saya kira dengan saya mengutarakan seperti ini,
anda seharusnya mengerti.
Pengikut: Saya sebenarnya sangat malu, tetapi jika saya tidak memanfaatkan
kesempatan ini, mungkin benar-benar akan terlewatkan. Pertanyaan ini banyak orang
juga tidak bisa menjawabnya. Hari ini, Guru telah datang, kesempatan ini sangat
langka. Pada beberapa tahun yang lalu, di suatu hari, sekitar jam 12.00 tengah malam,
saya duduk meditasi mengikuti metode Tantra, saya dulu berkultivasi aliran Tantra.
Namun saya merasa berputar seperti baling-baling pesawat, cepatnya hingga saya
tidak mampu melukiskan, lalu saya mengambang. Saya naik setinggi ini, keluar dari
atas kepala. Saat keluar dari atas kepala ada sedikit nyeri, selagi nyeri ketika saya
terus naik lebih tinggi, saya sangat takut. Saya pikir roh saya mungkin telah pergi,
dengan demikian saya tidak dapat melihat badan saya. Hari kedua terjadi fenomena
yang aneh, di siang hari bolong saya duduk di dalam rumah, saya melihat lingkaran
cahaya berwarna perak, 7 cahaya berwarna perak, setelah lima menit kemudian ia
sirna. Hari ketiga saya melihat Falun, apa gerangan kejadian ini?
Shifu: Walaupun dulu anda berlatih aliran Tantra, namun tidak membawa efek,
mengapa anda dapat melihat Falun? Itu karena sebelum anda berkultivasi kami sudah
memedulikan anda. Praktisi Gong ingin melayang naik adalah sangat mudah, ilmuwan
sekarang tidak dapat menjelaskan. Sebenarnya ketika seluruh meridian tubuh
seseorang telah tembus, dia akan dapat mengambang. Sekalipun tidak mengambang,
saat dia berjalan juga bisa serasa melayang, mendaki gunung, naik tangga juga tidak
merasa letih. Ini berarti meridian telah tembus, bisa seperti ini. Mengenai Yuanshen8
telah keluar, ada orang Yuanshen-nya mudah meninggalkan tubuh, ada orang yang
tidak mudah keluar. Setelah meninggalkan tubuh, Falun menggerakkan tubuh anda
yang mengambang, sehingga berputar sangat cepat. Perihal anda tidak berani naik
begitu tinggi, dikarenakan anda saat itu hanya memiliki energi setinggi itu. Anda
pertama kali mengalami masalah seperti ini bisa terkejut, siapa pun bisa. Sebenarnya
sudah sangat banyak praktisi Falun Dafa kita yang bisa mengambang, hal ini sangat
normal. Orang Xiulian begitu mulai menjalani Xiulian, maka meridiannya sudah mulai
tembus, kemudian setelah Zhoutian besar begitu tembus, saat itu seseorang sudah
bisa mengambang.
Dengan saya mengutarakan hal ini saya masih ingin berpesan pada anda
sekalian, siapa pun juga jangan ada cara pemikiran semacam ini: betapa indahnya bila
7
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saya bisa melayang ke atas! Sekali anda timbul pikiran mengejar, walau anda dapat
melayang juga tidak bisa melayang. Karena berlatih Gong mengutamakan Wuwei, 9
mengutamakan kekosongan, punya niat hati berkultivasi, tanpa niat hati memperoleh;
punya niat hati untuk Xiulian, tanpa niat hati memperoleh Gong. Seutuhnya menganut
kondisi seperti ini menjalani Xiulian. Setiap hari selalu berpikir menjadi Buddha, itu
adalah keterikatan yang kuat. Hati semacam ini bila tidak disingkirkan, selamanya tidak
dibenarkan, jadi Xiulian adalah menyingkirkan sifat hati manusia. Hal apa pun di tengah
manusia biasa yang membuat anda terikat, itu adalah keterikatan hati. Perihal
mengejar ini, mengejar itu, anda makin mengejar dia makin tidak ada. Hanya ketika
anda melepas hati ini dia baru akan ada, anda sekalian haruslah ingat prinsip ini. Di
tengah manusia biasa anda ingin mendapatkan sesuatu, anda boleh mengejarnya,
anda boleh mempelajarinya, setelah berupaya bisa mendapatkan; sedangkan benda
yang melampaui manusia biasa, hanya dengan melepas barulah bisa memperoleh. Ini
disebut apa? Disebut: Tanpa memohon dengan sendirinya akan memperoleh.
Anda menyinggung tentang masalah ketakutan ini, sebenarnya tidak ada sesuatu
yang ditakuti, sekiranya bisa melayang biarlah melayang. Karena saat itu tidak ada
orang yang memberi tahu anda, tidak ada guru dari orang awam yang mengajar.
Karena melayang naik adalah fenomena yang sangat normal, yang dikendalikan oleh
niat pikiran seseorang. Anda berkata saya ingin turun, asalkan anda begitu berpikir, dia
langsung bisa turun; anda berkata naik langsung naik. Sedangkan di saat anda makin
takut, itu juga berupa keterikatan hati, anda akan mudah jatuh ke bawah, jadi pastikan
jangan takut. Dulu ada seseorang telah berhasil kultivasi menjadi Arhat, sekali gembira
dia telah jatuh ke bawah. Mengapa? Perihal gembira, kegembiraan manusia semacam
ini juga adalah suatu manifestasi dari Qing,10 juga adalah sebuah keterikatan. Sebagai
seorang yang berhasil kultivasi, anda maki saya, anda perbincangkan tentang hal saya
yang tidak enak didengar, hati saya sama sekali tak tergerak; anda mengatakan saya
baik, hati saya juga tak tergerak; anda mengatakan saya tidak baik, saya juga tidak
memasukkan ke dalam hati. Maka begitu dia gembira, dia lantas jatuh ke bawah.
Berkultivasi mencapai Arhat juga sangat tidak mudah, akhirnya orang ini kembali
melanjutkan kultivasi! Lewat beberapa tahun dia berhasil kultivasi menjadi Arhat lagi,
dia berpikir dalam hati: Saya tidak boleh gembira, sekali gembira masih akan jatuh ke
bawah. Dalam hatinya ia takut dirinya menjadi gembira. Namun sekali dia takut, dia
jatuh lagi ke bawah. Karena takut ini juga berupa keterikatan hati. Berkultivasi Buddha
adalah hal yang sangat serius, bukanlah permainan! Jadi anda sekalian harus
memerhatikan masalah ini.
Sebelum anda sekalian mengajukan pertanyaan, saya kemukakan lagi sebuah
masalah: kita berlatih Gong harus berspesialisasi tunggal. Saya tahu yang hadir di sini
ada banyak yang dahulu pernah belajar Tantra; banyak orang adalah penganut agama
Buddha; banyak orang adalah penganut agama Kristen dan agama Katolik. Saya kira:
Xiulian harus berspesialisasi tunggal! Mengapa harus berspesialisasi tunggal? Ini
adalah satu prinsip kebenaran yang mutlak benar! Sekarang di masa akhir Dharma
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orang-orang tidak dapat berhasil kultivasi, satu penyebab utamanya dikarenakan hal
ini. Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan kegagalan tersebut: tidak dapat
memahami Fa; satu lagi adalah berkultivasi campuran. Berkultivasi campuran adalah
satu sebab utama. Anda telah berlatih Gong ini, maka anda tidak boleh berlatih Gong
yang lain. Mengapa saya memberi tahu anda secara demikian? Karena "memetik
keunggulan dari semua aliran" adalah anggapan yang dinyatakan oleh manusia biasa,
ini adalah prinsip untuk mengejar keterampilan dan pengetahuan manusia biasa.
Sedangkan prinsip Xiulian menghendaki spesialisasi tunggal. Dalam agama Buddha
disebut tidak berkultivasi dua aliran. Anda berkata, "Saya berkultivasi Buddha, juga
berkultivasi Tao." Maka apa pun juga tak berhasil dikultivasikan, siapa pun juga tidak
akan memberikan anda Gong. Karena "Xiulian tergantung diri sendiri, sedangkan
evolusi Gong tergantung Shifu." Coba anda sekalian pikirkan, dapatkah seseorang
menjadi Buddha hanya dengan berlatih qigong? Dalam aliran Tantra dengan membaca
mantra, ditambah sedikit aktivitas niat pikiran dan beberapa Shouyin,11 apakah sudah
bisa menjadi Buddha? Niat pikiran manusia bukanlah apa-apa, hanya sebuah
keinginan. Sedangkan yang benar-benar berperan adalah Shifu! Ada orang mungkin
berpikir: semuanya adalah aliran Buddha, kita melafal pujian dan doa pada Buddha
juga belajar Tantra, juga berlatih qigong aliran Buddha, bukankah ini amat bagus? Itu
adalah pemahaman manusia, Dewa tidak memahaminya secara demikian. Coba anda
sekalian pikirkan: Bagaimana Buddha Tathagata atau Buddha Amitabha mencapai
keberhasilan kultivasi? Adalah mengikuti metode kultivasi dirinya sendiri hingga
mencapai kesempurnaan, Gong dia juga mengikuti bentuk evolusi dirinya, dengan
demikian telah menyempurnakan dunianya, mencapai keberhasilan kultivasi pada
dirinya. Segala sesuatu darinya juga terbentuk oleh faktor-faktor dari metode Xiulian
beliau di tengah proses Xiuliannya.
Metode pencapaian kesempurnaan Buddha Sakyamuni disebut "Berpantang,
Samadi, Kebijakan." Harus berkultivasi empat Dhyana delapan Samadi 12 dan
sebagainya, berkultivasi mengikuti metode Xiulian beliau. Xiulian satu aliran ini, Gong
anda juga haruslah Gong dari hasil Xiulian Buddha Sakyamuni, barulah anda dapat
Xiulian mencapai dunianya. Bila anda ingin Xiulian Tantra, maka anda harus mengikuti
persyaratan "Perilaku, Pembicaraan, Pikiran" dari aliran Tantra, barulah anda dapat
kultivasi mencapai surga yang dipimpin oleh Vairocana. Bila semua dilatih, maka apa
pun tidak akan anda peroleh. Anda berkultivasi aliran Tanah Suci, melafal nama
Buddha Amitabha, lalu di samping itu anda juga belajar teori Buddhisme Zen, anda
sama saja tidak memperoleh apa pun. Manusia hanya ada satu tubuh, ingin
mentransformasi tubuhnya menjadi bentuk Buddha, tubuh Buddha, anda sekalian tahu,
itu bukanlah hal yang mudah, anda sendiri tidak mampu melakukannya. Itu haruslah
Buddha yang melakukan, ingin mentransformasi tubuh anda menjadi tubuh Buddha, itu
adalah hal yang luar biasa rumit, dibandingkan instrumen paling canggih dari umat
manusia masih lebih rumit. seperangkat benda yang ia pasangkan ke dalam tubuh
anda disebut sistem mekanis, masih harus memasangkan pada anda sangat banyak
benih untuk merampungkan berbagai jenis keampuhan Fa Buddha, ditanamkan ke
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dalam area Dantian, semua ini adalah benda dari aliran dia sendiri, dengan demikian
anda baru bisa Xiulian dalam satu aliran dia itu, baru bisa berkultivasi mencapai dunia
Buddha miliknya. Bila tidak berspesialisasi tunggal, anda hanya dengan satu tubuh,
bagaimana dapat memperkenankan anda mencapai keberhasilan kultivasi dari dua
dunia Buddha dengan satu individu anda? Bagaimana dapat mencapai keberhasilan
dari dua jenis kultivasi? Sekali Buddha melihat anda seperti ini tentu tidak akan
memberikan benda apa pun kepada anda, dia menganggap Xinxing anda tidak baik.
Bila dikatakan secara terus terang, anda adalah orang yang ingin mengacaukan Fa
Buddha. Betapa menderita, betapa sulitnya Buddha Tathagata berhasil kultivasi
menjadi Buddha Tathagata! Seorang Buddha Tathagata berhasil kultivasi menjadi
Tathagata, beliau harus mengalami betapa besar penderitaan barulah dapat
mencapainya! Seorang manusia biasa, anda ingin mengubah benda miliknya,
mengacaukan benda miliknya, dengan mencampurkan dua macam benda bersamaan,
mengacaukan benda hasil pencerahan kesadaran dari dua Buddha, apakah ini masih
bukan termasuk mengacaukan Fa Buddha?! Begitu serius kiranya! Namun Biksu
sekarang dan manusia sekarang sedang merusak Fa Buddha bahkan mereka pun
tidak tahu. Tentu saja, anda tidak tahu maka juga tidak sepenuhnya menyalahkan
anda, walau tidak menyalahkan anda, tetapi apa pun tidak akan diberikan kepada
anda. Tidak akan membiarkan seseorang sembarangan mengacaukan Fa Buddha.
Dua aliran Fa Buddha, Fa dari dua Buddha Tathagata telah anda kacaukan. Ini mutlak
tidak mungkin! Oleh sebab itu, asalkan anda berkultivasi campuran, maka tidak
mungkin mendapatkan sesuatu. Bukan berarti saya hanya berkultivasi aliran Buddha,
saya tidak berkultivasi aliran Tao, asalkan yang saya kultivasikan semuanya adalah
aliran Buddha, maka itu sudah dibenarkan, anda berkultinasi Buddhisme Zen dari aliran
Buddha, juga kultivasi Tantra, aliran Tanah Suci, Huayan, dan Tiantai semuanya anda
kultivasikan, anda terbilang berbuat semaunya, itu disebut sembrono, apa pun tidak
akan diperoleh. Sungguh apa pun tidak akan diperoleh, jadi anda harus berpegang
pada satu aliran untuk berkultivasi, barulah anda dapat mencapai kesempurnaan.
Yang saya kemukakan di sini adalah sebuah prinsip. Bukan berarti mengharuskan
anda belajar Falun Dafa ini dari saya Li Hongzhi. Falun Dafa kami pada suatu masa
prasejarah pernah menyelamatkan manusia dalam skala besar di masyarakat manusia,
seperti agama Buddha Sakyamuni. Pada periode peradaban umat manusia kali ini
belum pernah diajarkan. Pasca munculnya umat manusia kali ini, adalah pertama kali
kami mengangkatnya kembali, mungkin juga merupakan yang terakhir kali diangkat
untuk diajarkan kepada manusia, namum ia selamanya tidak akan rusak. Tentu saja
kami punya dunia Falun, pengikut yang mencapai kesempurnaan boleh pergi ke dunia
Falun. Namun bukan berarti mengharuskan anda berkultivasi Fa saya ini. Anda boleh
berkultivasi Fa aliran mana pun. Asalkan ia adalah Fa Ortodoks, asalkan anda bisa
mendapatkan ajaran asli dari aliran Fa itu, anda merasa anda dalam aliran Fa itu bisa
mencapai kesempurnaan, anda ikutilah kultivasinya, namun saya menasihati anda
harus berspesialisasi tunggal.
Saya juga beri tahu anda sekalian, Buddha tidak dapat secara langsung datang
menyelamatkan anda dengan wajah aslinya, memperlihatkan kuasa supernormalnya
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yang besar, Buddha hadir duduk di sini, mengajarkan Fa untuk anda, itu bukan
menyelamatkan manusia, itu disebut merusak Fa. Orang yang penuh dengan dosa
kejahatan juga akan datang belajar, tidak ada yang perlu disadari lagi, begitu melihat
Buddha yang sesungguhnya berada di sini, siapa yang tidak ingin belajar? Seluruh
umat manusia juga datang belajar. Bukankah demikian? Maka hanya Shifu yang
reinkarnasi di tengah manusia biasa barulah dapat mengajar, barulah dapat
menyelamatkan manusia. Dalam hal ini terdapat sebuah masalah kesadaran, percaya
atau tidak tergantung anda. Namun perihal Fa, anda sendiri dapat
mempertimbangkannya. Pada pokoknya saya ingin bertanggung jawab pada anda,
barulah saya mengemukakan prinsip ini, karena anda ingin berkultivasi, maka saya beri
tahu anda, jika tidak sama saja saya tidak bertanggung jawab pada anda. Anda punya
takdir pertemuan seperti ini, hadir di sini, maka saya beri tahu anda. Sekarang
sangatlah sulit untuk berhasil kultivasi dalam aliran mana pun, tidak ada orang yang
memedulikan, kunci penyebabnya semua adalah berkultivasi secara kacau-balau.
Tentu saja bila anda sendiri dapat menguasai dengan baik, anda sendiri jalani kultivasi,
anda merasa dapat kultivasi mencapai kesempurnaan, berkultivasi dalam aliran mana
pun juga baik, demikianlah prinsipnya, karena Buddha adalah demi kebaikan manusia,
maka saya ingin beri tahu anda sekalian, bila anda ingin Xiulian anda harus
berspesialisasi tunggal. Tidak hanya dari segi gerakan tidak boleh berlatih benda
lainnya, anda juga tidak boleh membaca kitab aliran lain, dalam pikiran anda juga tidak
boleh muncul hal-hal dari aliran tersebut, niat pikiran bersangkutan semuanya harus
disingkirkan. Karena berlatih Gong ada banyak hal mengandalkan niat pikiran, niat
pikiran anda sekali muncul sudah berarti pengejaran, anda menginginkan benda
tersebut, maka benda itupun datang. Dengan demikian, Gong di tubuh anda menjadi
kacau, Falun akan berubah bentuk dan kehilangan efektivitas, anda jadi sia-sia
berkultivasi.
Saya beri tahu anda sekalian: Falun ini sungguh terlampau berharga, anda jangan
mengira saya telah memberikannya kepada anda, sebelum saya mengajarkan benda
tersebut, orang yang kultivasi Tao selama ribuan tahun ingin mendapatkannya juga
tidak bisa dapat. Setelah mendapatkan, orang bersangkutan bisa dikatakan dia telah
berhasil Xiulian separuh. Gong-nya secara otomatis akan dievolusi oleh Falun, asalkan
anda mengultivasi hati anda, maka akan tumbuh Gong dan meningkat ke atas. Dia
adalah kehidupan tingkat tinggi, juga berarti, Dia dibandingkan jiwa anda masih lebih
tinggi tingkatannya. Anda jangan mengira saya sudah berikan kepada anda, itu
dikarenakan anda ingin Xiulian, itu adalah sifat kebuddhaan anda telah tampil ke luar.
Dengan munculnya satu niat pikiran ini maka anda diselamatkan, telah dilakukan
secara demikian, benda yang anda dapatkan adalah sangat berharga. Kultivasi Buddha
adalah suatu hal yang sangat serius, kami juga tidak akan membiarkan anda
membuatnya kacau, membuatnya hancur. Bila anda berkultivasi dengan
mencampurkan benda lainnya, maka kami terpaksa menariknya kembali, tidak bisa
membiarkan anda menghancurkan kehidupan ini -- kehidupan tingkat tinggi. Ada orang
berpikir, sebagaimana saya telah belajar benda lainnya, Falun ini begitu besar
keampuhannya, mengapa dia tidak memedulikan? Karena dalam alam semesta ini
masih ada sebuah prinsip, yaitu anda buat keputusan sendiri sesuai apa yang anda
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inginkan, anda menginginkan sesuatu, anda menginginkan benda yang sesat, benda
sesat itu memang berusaha masuk dengan memanfaatkan segala celah, sekalipun
anda tidak menginginkan dia masih berusaha menyusup! Bila anda menginginkannya,
ia segera datang, tak sampai satu detik pun ia telah tiba. Lalu mengapa Falun tidak
memedulikan? Karena itu adalah keinginan anda. Maka anda sekalian harus sungguh
memerhatikan hal ini. Manusia Xiulian adalah luar biasa serius, hal yang luar biasa
serius.
Saat saya mengajar Gong di Tiongkok, ada banyak orang yang Tianmu-nya
terbuka dengan tingkat lebih tinggi, Tianmu telah terbuka juga tidak mudah berkultivasi,
melihat Dewa yang sosoknya tinggi besar itu, karena kehidupan pada ruang dimensi
lain, bisa berubah menjadi sangat besar, juga mengenakan jubah kuning, tinggi dan
besar, manusia merasa dia berkemampuan supernormal amat besar. Ia berkata
kepada anda, "Saya angkat anda sebagai pengikut, belajarlah ikuti saya." Begitu sifat
hati manusia muncul, anda langsung ikut belajar dengannya, saat itu juga hancurlah
sudah. Anda jangan mengira dia betapa tinggi besar, dia juga belum melampaui
Triloka, dia bukanlah apa-apa, hanya saja dia tidak berada pada ruang dimensi ini, dia
dapat mengubah tubuhnya, oleh sebab itu anda sekalian sungguh harus memerhatikan
hal-hal tersebut. Masih ada pula iblis yang datang mengganggu anda, berkata: "Ikut
dan belajarlah dengan saya, saya ajarkan anda sesuatu." Ada orang begitu duduk
meditasi, khususnya yang berlatih Gong lain, mudah timbul apa yang disebut gerakan
spontan, melakukan Shouyin yang kelihatannya sangat indah, saya beri tahu anda
bahwa iblis juga bisa melakukan hal seperti ini. Anda tidak tahu siapa yang
memberikan kepada anda, jadi asalkan anda sekali ikut dengannya berlatih, dia akan
tambahkan sesuatu ke tubuh anda, tubuh anda akan kacau. Saya telah melihat
beberapa orang, anda sepertinya belajar ini, belajar itu, di dalam tubuhnya kacaubalau, benda apa pun ada, anda sama sekali tidak dapat Xiulian. Kami percaya dengan
takdir pertemuan, anda bertemu saya, juga berupa takdir pertemuan bagi anda. Bila
anda sungguh ingin berkultivasi, kami akan secara tuntas membersihkannya untuk
anda. Benda yang baik ditinggalkan bagi anda, benda yang buruk disingkirkan bagi
anda, tubuh anda diselaraskan, dimurnikan, setelah mencapai kondisi tubuh putih susu,
barulah anda dapat benar-benar timbul Gong dan menaikkan tingkatan.
Pengikut: Anda punya sangat banyak Fashen 13 yang bisa membimbing manusia
Xiulian, tapi kami di Australia, siapa yang membimbing kami? Siapa yang dianggap
sebagai guru?
Shifu: Di sini dia mengajukan satu pertanyaan yang sangat penting. Anda sekalian
tahu, seseorang Xiulian adalah sebuah masalah yang luar biasa serius. Karena
manusia pada masa hidup yang berkali-kali terdapat karma, pernah melakukan hal-hal
buruk pada kehidupan sebelumnya, maka akan ada musuh dan kreditor pada ruang
dimensi lain. Jika dia tahu anda telah Xiulian, maka dia akan mendatangi anda untuk
balas dendam, dengan demikian orang yang baru mulai Xiulian akan menghadapi
bahaya ancaman jiwa. Maka sudah saya katakan, bila tidak ada Shifu, anda sama
13
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sekali tidak mungkin berhasil kultivasi, mutlak tidak mungkin berhasil kultivasi. Hanya
dengan Shifu yang mengawasi anda, melindungi anda, barulah anda dapat berhasil
kultivasi. Tidak memperkenankan anda timbul masalah besar apa pun, barulah anda
dapat berhasil kultivasi. Dahulu di berbagai tempat di dunia juga terdapat orang Xiulian,
di Tiongkok relatif lebih banyak. Banyak orang yang berkultivasi Tao membawa
pengikut, anda jangan mengira di kemudian hari muncul agama Tao dengan banyak
pengikut, yang sungguh-sungguh dia wariskan hanya kepada satu orang, dengan
demikian dia baru dapat menjamin bahwa yang bersangkutan tidak terjadi masalah. Dia
hanya bisa melindungi satu orang, karena aliran Tao dia tidak menganut keinginan
menyelamatkan makhluk hidup secara universal.
Saya mengapa dapat mengajar dan menyelamatkan begitu banyak orang? Di
Tiongkok sekarang ada puluhan juta orang yang sedang belajar, masih tidak terhitung
yang di luar negeri. Mengapa anda sekalian semuanya tidak terjadi masalah? Kita yang
hadir di sini ada yang pernah ditabrak mobil, telah membuat rusak mobilnya, ternyata
dia tidak apa-apa, juga tidak sakit, juga tidak takut, mana pun tidak ada yang terluka.
Mengapa dapat demikian? Itu adalah para kreditor datang mencari anda untuk
menagih utang, namun kami mutlak tidak dapat membiarkan anda benar-benar
mengalami bahaya. Tetapi, utang ini harus dibayar. Bila tidak ada Shifu yang
melindungi, maka seketika itu anda bisa meninggal. Setelah meninggal bagaimana
berkultivasi? Saya punya Fashen yang tak terhitung, wujudnya persis seperti saya. Dia
berada di ruang dimensi lain, tentu saja dapat berubah besar dan kecil. Berubah
menjadi sangat besar, berubah menjadi sangat kecil. Kebijakannya seutuhnya terbuka,
keampuhan Fa-nya sama seperti Buddha, tubuh utama berada di saya ini, mereka
sendiri punya kemampuan melakukan sesuatu secara indenpenden, mereka akan
menjaga anda, melindungi anda, membantu anda mengevolusi Gong, dan melakukan
beberapa hal. Sebenarnya dia adalah tubuh jelmaan dari kebijakan saya, maka saya
dapat melindungi anda. Saya pribadi tidak berada di Australia, tetapi Dafa telah
diajarkan kepada kalian, boleh menganggap Fa sebagai guru.
Pengikut: Dapatkah Fashen membimbing kami Xiulian dan melindungi kami?
Shifu: Ketika seorang praktisi Xiulian akan mengalami masalah yang runyam, Fashen
saya dapat mengelakkan hal-hal tersebut untuk anda, tidak membiarkannya terjadi,
juga bisa memberi isyarat kepada anda. Ketika anda sungguh tidak menyadari,
sedangkan Xiulian anda juga lumayan baik, dia mungkin akan memanifestasikan diri di
depan mata anda memberi tahu anda sesuatu, mungkin memperkenankan anda
mendengar suara. Karena tingkat Xiulian anda tidak cukup, maka tidak
memperkenankan anda melihat dia, dia akan memperkenankan anda mengetahui
suara, namun kebanyakan adalah di saat anda tidur, dia memperkenankan anda
melihat. Dengan demikian anda sama seperti bermimpi, entah itu benar atau palsu,
masih terdapat masalah kesadaran, maka kebanyakan dapat terlihat di dalam mimpi.
Bila kemampuan samadi anda sangat tinggi, saat meditasi juga dapat terlihat. Tetapi
jika anda selalu ingin melihat saya, itu juga adalah semacam pengejaran dan
keterikatan, maka juga tidak memperkenankan anda melihat. Di saat anda tidak
menaruh perhatian padanya, kelak asalkan anda berkultivasi, pasti akan terlihat.
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Pengikut: Guru melindungi saya, namun karma saya sangat besar, bagaimana
melindungi?
Shifu: Yang diajukan ini juga berupa satu pertanyaan yang sangat penting. Karena
masyarakat manusia sekarang ini, orang-orang semuanya bergelimang karma hingga
tahap begini, karmanya sudah sangat besar. Tidak sebatas manusia yang punya karma
sedemikian besar, karena jiwa manusia dapat reinkarnasi, reinkarnasi menjadi hewan,
materi, tanaman, makhluk ruang tingkat tinggi dan makhluk ruang tingkat rendah.
Sebagaimana enam jalur reinkarnasi, bisa saja reinkarnasi menjadi semua itu. Maka
manusia pergi dengan membawa De dan karma. Manusia sekarang porsi De-nya kecil,
karmanya besar. Kalau begitu yang terlihat tidak hanya manusia punya karma, bahkan
semen dan tanah juga punya karma. Dulu anda sekalian tahu, di Tiongkok, petani
bekerja di ladang bila tangannya terluka, ambillah sedikit permukaan tanah dibubuhi
pada luka maka akan sembuh, bubuhi sedikit permukaan tanah maka akan sembuh.
Sekarang apakah anda berani menyentuh tanah? Anda tidak menyentuhnya masih
bisa terjangkit tetanus! Di mana-mana penuh karma. di atas materi ada karma, di atas
tumbuhan ada karma, hewan dan manusia semuanya penuh dengan karma, maka
dilihat dari ruang dimensi tingkat tinggi, masyarakat manusia seperti ombak hitam
bergulung-gulung. Mengapa bisa ada penyakit epidemik? Penyakit epidemik yang
sangat parah adalah ombak hitam tersebut, gumpalan karma yang densitasnya sangat
besar, bergelinding ke sana dan kemari. Saat ia bergelinding sampai tempat ini, maka
ia akan menimbulkan penyakit epidemik. Sekarang karma manusia sudah demikian
besar, jadi bagaimana? Saya beri tahu anda sekalian, bila anda ingin Xiulian,
sebagaimana yang tadi saya katakan, beberapa utang nyawa itu, setelah dibayar lunas
barulah anda Xiulian, barangkali seiring berlalunya waktu keadaan sudah berubah,
anda juga tidak dapat bertemu saya lagi.
Jadi bagaimana? Manusia dalam alam semesta ini bukan demi menjadi manusia,
melainkan demi Xiulian kembali pulang, kembali ke tempat di mana anda benar-benar
diciptakan. Ada orang berkata: Saya berada dalam masyarakat manusia biasa, saya
tidak mampu melepas Qing14 manusia biasa ini. Setelah Xiulian, bagaimana dengan
istri, putra putri, orang tua dan saudara saya? Jika demikian hidup saya tanpa arti lagi.
Itu adalah pemahaman anda dari sudut pandang anda sebagai manusia, dengan basis
pemikiran yang ada sekarang. Ketika anda meningkat pada basis yang baru, setelah
tingkatnya membubung maka anda tidak akan berpikir demikian, anda berada dalam
satu taraf kondisi lain, anda seyogianya tidak akan berpikir demikian. Tapi saya ingin
beri tahu anda sebuah prinsip: siapakah kerabat anda yang sesungguhnya? Di sini
saya bukan mengganggu hubungan keluarga anda, karena manusia saat reinkarnasi
mengikuti enam jalur, pada siklus kehidupan sekarang anda adalah manusia, siklus
kehidupan berikutnya adalah hewan atau tumbuhan, satu siklus kehidupan berlanjut
satu siklus kehidupan, pada setiap siklus kehidupan dan setiap masa hidup anda punya
berapa banyak orang tua, berapa banyak putra putri dan kakak adik? Di tengah proses
panjang jiwa anda, anda bahkan tidak sanggup menghitungnya. Di samping itu ada
yang sebagai manusia, ada yang bukan manusia, mana yang sesungguhnya, justru
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manusia telah tersesat terlalu dalam! Orang tua anda yang sesungguhnya berada di
alam semesta di mana anda tercipta, di sana baru ada orang tua anda. Karena
kehidupan ada dua macam asal usul: satu adalah kehidupan yang tercipta oleh
pergerakan materi yang mahabesar; satu lagi adalah dari kehidupan berwujud yang
tercipta oleh pergerakan materi alam semesta, ia sendiri mengalami kehamilan seperti
manusia, dengan demikian terciptalah kehidupan. Kehidupan seperti ini, dia akan
punya orang tua. Jadi orang tua anda yang sesungguhnya, sedang mengamati anda di
sana, mengharapkan anda kembali namun anda tidak kembali, tersesat di sini, masih
merasa di sini semuanya adalah kerabat.
Manusia menjadi manusia bukan merupakan tujuan, balik asal kembali ke jati diri
barulah tujuannya. Sekali seseorang muncul satu niat pikiran ingin berkultivasi Buddha,
walaupun dia tidak punya kesempatan berkultivasi, dia juga telah menanam benih
kebaikan untuk berkultivasi Buddha. Mengapa dikatakan demikian? Karena satu niat
pikiran yang muncul dari dia itu sungguh sangat berharga! Manusia dalam lingkungan
yang menderita seperti ini, dalam lingkungan yang tersesat seperti ini, dia masih punya
niat hati untuk kembali pulang, masih punya niat hati berkultivasi Buddha menuju
kebaikan. Jika demikian, bila anda ingin Xiulian, semuanya akan membantu anda
mencari jalan menyalakan lampu hijau buat anda. Manusia punya satu niat pikiran ini,
akan mengguncangkan sepuluh penjuru dunia, bersinar seperti emas, siapa pun bisa
melihatnya. Orang ini ingin Xiulian, keadaannya seperti ini, karmanya begitu besar, jadi
bagaimana? Maka harus mengupayakan cara menghapus karma untuk anda.
Menghapus karma tidak boleh dilakukan tanpa syarat, juga tidak boleh seluruhnya
dihapus untuk anda. Orang lain dapat melakukan sampai taraf apa? Saya tidak mau
tahu, namun dalam agama Buddha dikatakan: anda dalam satu siklus kehidupan tidak
akan berhasil kultivasi, dengan reinkarnasi beberapa kali barulah anda dapat berhasil
kultivasi, artinya anda dalam waktu singkat tidak dapat dihapus begitu banyak
karmanya. Tetapi jika anda benar-benar ingin berkultivasi, kami akan mengupayakan
agar anda berhasil kultivasi dalam masa kehidupan ini, mencapai kesempurnaan dalam
masa kehidupan ini. Bila anda benar-benar sudah berusia sangat lanjut, atau usia anda
sangat pendek sudah tidak keburu lagi, maka anda akan memasuki akhir hayat dengan
membawa Falun, kemudian reinkarnasi. Begitu anda lahir, anda akan membawa Falun
untuk melanjutkan takdir pertalian berikutnya.
Untuk seseorang yang berkultivasi Fa ortodoks, saya akan menghapus karma
anda hingga anda dapat Xiulian, anda dapat menanggungnya. Menghapusnya hingga
taraf demikian bagi anda. Bila seluruhnya dihapus tidak diperkenankan, sedikit pun
tidak membayar adalah tidak diperkenankan. lalu bagian yang dibayar itu bagaimana
cara membayarnya? Kami akan meletakkannya dalam perjalanan Xiulian anda,
seluruhnya adalah karma anda sendiri, diletakkan pada tingkat berbeda dalam Xiulian
anda di mana anda perlu meningkat, dia bisa berupa sebuah cobaan atau sebuah
kesulitan yang timbul di saat anda meningkatkan Xinxing, ketika perlu menaikkan
tingkatan, anda akan mengalami beberapa hal runyam, atau badan merasa sakit di
bagian lokal, jadi semua ini perlu anda sadari, di saat demikian dapatkah anda
memperlakukan diri sendiri sebagai praktisi Gong. Apakah sama seperti manusia biasa

34

menyikapi masalah tersebut, dapatkah melepaskannya, memandangnya hambar.
Ketika anda memandang cobaan dan kesulitan tersebut sebagai kesempatan baik
untuk meningkatkan diri dan seketika melepasnya, maka anda dapat melewati cobaan
ini. Ada sebagian orang merasa Xiulian itu kesulitannya amat besar, sebenarnya
tidaklah besar. Saat anda makin merasa dia itu besar, dia akan berubah makin tinggi
besar, maka anda makin kecil. Bila anda tidak peduli, tidak meletakkannya dalam hati,
seperti pepatah yang mengatakan: "Selama masih ada gunung hijau, tidak takut tiada
kayu bakar," ada Guru, ada Fa, apa yang ditakuti? Jangan pedulikan dia! Sekali anda
melepasnya, anda menemukan kesulitan itu berubah menjadi kecil, anda berubah
menjadi besar, dengan satu langkah saja anda sudah melewatinya, kesulitan itu telah
berubah menjadi bukan apa-apa lagi, dijamin seperti ini. Tidak bisa melewati, pada
hakikatnya adalah dia tidak dapat melepaskan keterikatan hati, atau tidak percaya
terhadap Fa. Kebanyakan kalau bukan karena tidak dapat melepaskan keterikatan ini,
pasti adalah tidak dapat melepaskan keterikatan itu, selalu ada sebab dari keterikatan
yang tidak dapat dilepas sehingga mengakibatkan dia tidak dapat melewati. Karena dia
tidak dapat keluar dari sisi manusia itu, maka dia tidak mampu melewati.
Pengikut: Saya punya sebuah pertanyaan. Saya Xiulian Falun Dafa sudah sangat
lama, saya membaca buku Guru, melihat video tape Guru dengan begitu lahapnya.
Tetapi ada satu perkataan saya tidak mengerti, yaitu Guru mengatakan: Falun tidak
dapat dihasilkan dengan mengandalkan latihan kalian sendiri, harus Guru pribadi yang
memasangkan sebuah Falun untuk kalian, lalu saya berpikir ingin pergi ke Tiongkok
memohon Guru memasangkan sebuah Falun. Ini adalah satu persoalan. Yang satu
lagi, bila sudah punya Falun, bagaimana baru dapat membuktikan bahwa diri sendiri
sudah punya Falun? Demikianlah dua pertanyaan ini.
Shifu: Banyak orang khawatir tentang satu persoalan, kami ingin belajar Fa ini, tidak
pernah mendengar ceramah Anda, tidak pernah bertemu muka dengan Anda, apakah
kami dapat memiliki Falun? Mereka yang memiliki juga tidak merasakan apa-apa,
apakah Guru tidak memedulikan kami? Pertanyaan ini juga bisa diajukan banyak
orang. Sebenarnya saya sudah tulis dalam buku, anda akan memiliki Falun. Karena
saya memang datang untuk menyelamatkan makhluk hidup secara universal, bila saya
tidak bertanggung jawab kepada anda, setelah anda membaca hal-hal ini akan
mendatangkan bahaya bagi anda, jadi sudah pasti saya harus memedulikan anda. Jika
anda sejati berkultivasi namun saya tidak memedulikan anda, itu sama dengan saya
mencelakai orang, menempatkan orang dalam posisi mematikan, maka saya bisa
mendapat ganjaran, jadi saya tidak dapat berbuat demikian. Sebagaimana saya telah
melakukan secara demikian, maka saya akan bertanggung jawab kepada anda. Ada
banyak orang dengan dasar bawaan sangat bagus akan melihat setiap huruf dalam
buku ini semuanya adalah Falun. Karena ruang dimensi ada perbedaan, bila dilihat
lebih lanjut ke ruang dimensi yang mendalam, setiap huruf juga adalah Fashen saya,
semuanya berwujud Buddha, bagian komponen dari setiap huruf juga adalah Buddha
tunggal. Coba anda sekalian pikirkan, keampuhan satu Buddha sudah sangat besar,
ketika anda membaca buku ini, mengapa penyakit bisa sembuh? Mata anda tidak
bagus, mengapa saat membaca buku ini, makin dibaca tulisannya makin besar, mata
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juga tidak letih? Mengapa ketika anda membaca buku ini akan terjadi perubahan ajaib?
Karena huruf itu terkomposisi dari Fa, dia bisa melakukan segala hal untuk anda, dia
niscaya bisa memasangkan Falun untuk anda. Saya masih punya Fashen yang
memedulikan anda, segala hal tersebut dapat mereka lakukan, maka anda tidak
bertemu saya pribadi juga bisa memperoleh.
Mengenai perasaan, ada orang mungkin dia sensitif, bisa merasakan perut bawah
sedang berputar, masih tidak hanya satu tempat yang berputar, seluruh badan di
mana-mana juga sedang berputar. Kita yang hadir di sini ada yang telah mengucapkan
perkataan yang salah, selanjutnya harus diperhatikan. Dikatakan bahwa Falun Dafa
kami melatih sembilan Falun. Saya beri tahu anda, Falun yang sungguh-sungguh saya
pasangkan pada anda hanya satu. Falun yang satu ini keampuhannya sudah tak
tertandingi, ia bisa membelah diri tanpa batas. Pada masa awal Xiulian anda, demi
menyelaraskan tubuh anda, Falun yang saya pasangkan di luar tubuh anda entah
berapa ratus banyaknya, di mana-mana juga sedang berputar. Ada yang mengatakan
di sini berputar, di sana berputar, wah, keseluruhan tubuh juga sedang berputar, di
mana-mana juga sedang berputar. Karena tubuh anda hendak dimurnikan untuk anda,
diasimilasi, saya memang menggunakan ciri khas dari Gong kami ini untuk
menyelaraskan anda, jadi anda bisa merasakan di mana-mana juga ada Falun sedang
berputar, banyaknya hingga tak mampu anda hitung. Yang anda rasakan mungkin ada
sembilan buah, maka anda mengatakan ada sembilan buah. Dari itu saya dapat
menggunakan banyak Falun eksternal untuk menyelaraskan tubuh anda, ada yang
sensitif, ada yang tidak sensitif. Yang tidak sensitif tidak merasakan, orang yang sensitif
tentu dapat merasakan. Namun walau dapat merasakan, atau tidak merasakan, semua
ini adalah masa awalnya. Orang yang dapat merasakan setelah dia menyesuaikan diri,
ketika benda tersebut menjadi satu bagian dari tubuh anda, maka anda tidak akan
merasakan lagi. Saat jantung anda berdetak, apakah anda tahu biasanya dia berdetak?
Ketika tangan anda meraba barulah anda tahu. Lambung anda sedang bergeliat geliut,
apakah anda tahu ia sedang bergerak? Darah anda sedang bersirkulasi, apakah anda
tahu? Ketika ia menjadi satu bagian dari tubuh anda maka sudah tidak ada perasaan
lagi, sudah tidak merasakan lagi. Pada awalnya saat tidak ada perasaan, ia sudah ada,
ada sebagian besar orang pada awalnya tidak ada perasaan, tetapi dalam proses
Xiulian di kemudian hari, anda akan punya bermacam-macam perasaan. Asalkan anda
Xiulian, saya pasti akan memedulikan anda.
Yang paling nyata adalah tubuh anda akan sangat cepat dimurnikan. Di Daratan
Tiongkok ada banyak orang juga tahu, berkultivasi Falun Dafa teramat ajaib! Sekali
berlatih penyakit akan tersingkir. Mengapa? Banyak orang dia tidak berharap
menyembuhkan penyakit, dia merasa Dafa bagus, barulah dia latihan! Akhirnya
penyakitnya sembuh. Namun acapkali juga ada sebagian yang efeknya tidak baik,
mengapa tidak baik? Dia mendengar kabar berlatih Falun Dafa dapat menyingkirkan
penyakit, dia menganut tujuan menyingkirkan penyakit lalu datang berlatih, maka
penyakitnya tidak akan tersingkir, "tanpa memohon namun memperoleh dengan
sendirinya." Anda ingin menyingkirkan penyakit juga berarti memohon, tubuh manusia
memang sepatutnya membayar karma, sepatutnya ada penyakit, anda harus menganut
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niat hati untuk Xiulian, singkirkan hati anda yang ingin menyembuhkan penyakit,
asalkan anda tidak berpikir tentang menyingkirkan penyakit, tidak memedulikan hal-hal
tersebut, anda hanya peduli berlatih Gong, apa pun bisa anda peroleh. Akan tetapi bila
anda menganut keinginan menyembuhkan penyakit, apa pun tidak akan diperoleh.
Dahulu kami selalu tidak memperkenankan orang sakit mental dan orang yang
penyakitnya kritis masuk ke arena belajar, dapat dikatakan, orang yang penyakitnya
kritis ini bagaimanapun anda minta dia melepaskan keterikatan itu, dia juga tidak
sanggup melepaskan. Jiwanya sudah hampir tamat, dapatkah dia tidak memikirkan
penyakitnya? Dia tidak dapat tidur di malam hari karena penyakitnya, jadi
bagaimanapun anda minta dia melepaskan, dia juga tidak sanggup melepaskan. Ada
kalanya di mulut dia mengatakan sudah melepaskan, namun dalam benaknya masih
sangat kuat memikirkannya, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa tidak
bisa berbuat apa-apa? Karena menyebarkan Fa Ortodoks untuk menyelamatkan
manusia ada persyaratannya, persyaratan yang sangat ketat, bila tidak demikian berarti
kami sedang mengajarkan Fa sesat. Anda harus mengubah satu niat pikiran itu, kami
pun dapat melakukannya untuk anda, bila tidak mengubah satu niat pikiran itu, kami
tidak dapat berbuat apa pun. Dengan mengubah satu niat pikiran itu, maka anda bukan
manusia biasa, tidak mengubah satu niat pikiran itu, maka anda adalah manusia biasa,
di sinilah letak perbedaannya, oleh sebab itu yang dibenarkan hanyalah "tanpa
memohon namun memperoleh dengan sendirinya." Ada beberapa orang datang tanpa
menganut pemikiran apa pun, merasa ini sangat bagus, coba-coba ikut latihan. Melihat
orang-orang berlatih qigong, dia juga ikut berlatih tanpa sebab yang pasti, masalah apa
pun darinya malah teratasi semua. Tentu saja kami dalam waktu singkat tidak
menuntut seseorang terlalu tinggi, ada satu proses pemahaman, ini diperkenankan,
namun jangan menganut keinginan apa pun yang memohon untuk menjalani Xiulian.
Pengikut: Guru, sangat minta maaf, saya ada tiga pertanyaan yang ingin ditanyakan.
Pertanyaan pertama saya membaca "Zhuan Falun" yang menyinggung Gong Qimen,
dia tidak memetik hasil Gong yang dilatih, ada beberapa Gong justru setelah anda
berlatih harus memetik delapan persepuluh dari hasilnya untuk memperkaya dunianya,
kalau begitu kita yang berlatih Dafa ini apakah juga harus dipetik turun?
Shifu: Karena seseorang Xiulian di tengah manusia biasa, orang tersebut harus
menghasilkan segala benda yang dipersiapkan untuk menjadi Buddha kelak melalui
latihan. Anda sekalian tahu, Buddha menginginkan apa saja semuanya sudah ada, dan
kuasa supernormalnya mahabesar, porsi berkahnya tak terhingga. Dari mana asalnya?
Berapa banyak penderitaan yang dia alami, sebegitu banyaklah berkah yang dia
peroleh. Maka Gong yang dia hasilkan itu harus mencapai taraf yang sangat tinggi
barulah dapat berhasil kultivasi menjadi Buddha. Perkataan ini dulu hanya dibicarakan
di antara kami selaku orang-orang dalam komunitas Xiulian yang telah Xiulian
mencapai tingkat sangat tinggi, dulu di tengah manusia biasa perkataan ini tidak
dibicarakan. Bagi seorang praktisi Xiulian, memang harus Xiulian mencapai sangat
tinggi, barulah anda dapat mencapai kesempurnaan. Mengapa? Anda naik ke atas
hanya dengan memiliki Gong, anda menginginkan sesuatu namun tidak ada, anda
tidak memiliki berkah apa pun, ini tidak dibenarkan. Selama proses Xiulian, anda harus
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menghasilkan semua itu melalui kultivasi. Segala penderitaan yang ditanggung dalam
keseluruhan proses Xiulian, itu adalah keagungan De anda, menanggung penderitaan
niscaya tumbuh Gong, setelah Xinxing meningkat niscaya tumbuh Gong. Jadi kelak
setelah Xiulian mencapai tingkat sangat tinggi mendalam, masih harus mengambil
delapan persepuluh Gong-nya itu untuk menyempurnakan berkah anda yang buah
statusnya tak terbatas. Memperkaya dunia kecil anda sendiri, itu berupa hasil kultivasi
anda dengan menanggung penderitaan. Bahkan standar Xinxing yang telah anda
kultivasikan juga harus dipetik turun, untuk memperkaya isi dalamnya, itu barulah
merupakan berkah anda, itu dihasilkan dari penderitaan yang anda alami. Sedangkan
sisanya dua persepuluh itu, barulah merupakan buah status anda. Yang mencapai
kriteria Bodhisattva niscaya adalah Bodhisattva; mencapai kriteria Buddha niscaya
adalah Buddha; mencapai kriteria Arhat niscaya adalah Arhat; mencapai taraf kondisi
yang lebih tinggi maka anda adalah Buddha yang lebih besar. Sedangkan metode
Xiulian Qimen agak rumit, namun juga harus dia sendiri menggunakan Gong untuk
menyempurnakan berkah dan De-nya.
Pengikut: Pertanyaan saya yang kedua: Xinxing kami tidak cukup tinggi, maka ketika
orang lain memaki saya, atau menindas saya, dalam hati saya marah tak kepalang.
Menurut perkataan Guru seharusnya orang lain memukul anda, memaki anda,
menindas anda, semuanya telah memberikan De kepada anda, jadi dalam hati anda
tidak boleh marah, apakah setelah marah maka tidak tumbuh Gong?
Shifu: Karena sebagai seorang praktisi Gong, ketika anda marah terhadap manusia
biasa berarti anda sudah sama dengan manusia biasa. Saat marah, anda sedang
mendorong De ke luar, hanya saja anda belum mendorongnya kembali. Belum
terdorong kembali dikarenakan walau bagaimanapun anda telah menderita kehilangan,
asalkan anda menyikapi hal ini sama seperti dia, maka anda akan dapat
mendorongnya kembali. Ada orang yang berpikir, orang tersebut menindas saya sudah
keterlaluan, telah menipu saya banyak uang, saya masih harus dengan senang hati
berterima kasih kepadanya. Anda telah memukul saya berkali-kali, saya masih
mengalami caci-maki, namun saya bukan hanya tidak boleh marah, saya masih harus
berterima kasih kepada anda. Orang lain akan berkata anda ini bukankah AQ? 15
Bukankah terlalu pengecut? Bukan. Coba anda sekalian pikirkan, bila anda tidak
memiliki Xinxing setinggi itu, anda tentu tidak mampu melaksanakannya. Itu adalah
manifestasi dari tekad teguh seorang praktisi Xiulian, sanggupkah manusia biasa
mewujudkannya? Dia tidak punya tekad yang seteguh itu maka dia tidak sanggup
mewujudkannya, itu bukan pengecut. Tentu saja anda harus senang, coba anda
sekalian pikirkan, bila dia tidak menindas anda, anda masih tidak akan mendapatkan
lebih sejumlah De, anda mendapatkan lebih sejumlah De maka anda akan
menghasilkan sejumlah Gong melalui kultivasi, saat dia menindas anda, karma anda
sendiri juga sedang tersingkir! Dapatkah anda menjadi Buddha dengan karma yang
anda bawa sendiri? Anda harus menyingkirkannya hingga bersih. Dia menindas anda
berarti telah memberikan De kepada anda, karma anda juga telah tersingkirkan, anda
tidak menyikapi hal ini seperti dia, dalam hati sangat tenang, standar Xinxing anda
15

AQ -- Tokoh berwatak bodoh dalam novel Tionghoa.
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telah meningkat tinggi, Xinxing mempunyai satu mistar pengukur di atas kepala,
seberapa tinggi mistar pengukur di atas kepala, Gong anda juga sedemikian tinggi. Jadi
Xinxing anda juga telah meningkat tinggi, Gong juga telah meningkat tinggi, karma
anda juga telah bertransformasi menjadi De, dia masih memberikan De kepada anda,
anda dengan satu kesempatan meraih empat perolehan. Apakah anda masih tidak
berterima kasih kepadanya? Sungguh harus berterima kasih kepadanya dari lubuk hati.
Karena seperti yang tadi saya katakan, prinsip baik atau buruk yang dianggap
masyarakat manusia adalah terbalik. Setibanya di tingkat tinggi ditemukan, hal-hal
yang dijadikan keterikatan oleh manusia semuanya adalah tidak baik.
Pengikut: Pertanyaan ketiga yaitu dalam buku disinggung tentang masalah membunuh
kehidupan. Membunuh kehidupan adalah semacam karma dosa yang sangat besar,
bila seseorang bunuh diri, apakah terhitung dosa atau tidak?
Shifu: Terhitung dosa. Masyarakat umat manusia sekarang ini sudah tidak baik, hal
yang aneh dan ganjil macam apa pun semuanya telah muncul. Menyinggung tentang
apa yang disebut eutanasia, 16 memberikan suntikan agar seseorang meninggal. Anda
sekalian tahu, mengapa memberikan suntikan agar dia meninggal? Karena merasa dia
menderita. Tetapi kami justru merasa, dia menderita adalah sedang menghapus karma,
saat dia reinkarnasi pada siklus kehidupan mendatang, sekujur tubuh ringan, tidak ada
karma, akan ada kebahagiaan besar yang menanti dia. Ketika dia dalam penderitaan
sedang menghapus karma, tentu saja dia akan sangat menderita untuk melewatinya,
anda membuat dia tidak menghapus karma dan membunuhnya, bukankah itu
membunuh orang? Dia telah pergi dengan membawa karma, pada siklus kehidupan
mendatang dia masih harus membayar karma. Coba anda katakan mana yang benar?
Bunuh diri masih ada satu dosa. Karena jiwa manusia ada pengaturannya, anda
merusak susunan dari keseluruhan rangkaian yang diatur oleh Dewa, melalui
kewajiban yang anda tunaikan bagi masyarakat, antara manusia dengan manusia ada
semacam hubungan yang berkaitan. Jika seseorang telah meninggal, maka susunan
keseluruhan itu bukankah membuat pengaturan Dewa jadi kacau? Anda telah
membuat kacau pengaturannya, dia tentu tidak akan melepaskan anda, maka bunuh
diri adalah berdosa.
Pengikut: Buddha ingin melakukan sesuatu bebas melakukannya, bukankah Buddha
itu hatinya bersih dan tanpa nafsu keinginan? Apakah Beliau masih dapat menikmati
sesuatu?
Shifu: Ada orang mengatakan Buddha tidak makan nasi, Buddha juga tidak punya
tubuh manusia. Dengan mendengar perkataan ini orang-orang semua mengira Buddha
adalah demikian. Saya beri tahu anda, perkataan yang diucapkan oleh orang dalam
komunitas Xiulian, tidak bisa dipahami dengan menggunakan pikiran manusia. Buddha
tidak punya tubuh manusia, memang tidak punya tubuh kotor seperti manusia yang
terkomposisi oleh materi dari tingkat partikel molekul ini. Partikel paling kasar dari
tubuhnya di permukaan adalah atom, sedangkan partikel paling mikroskopis adalah
16

Eutanasia – Tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehidupan orang atau pun hewan yang sakit
berat / luka parah, dengan argumen memberikan mereka kondisi kematian yang tenang dan mudah.
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materi yang lebih mikroskopis dalam alam semesta. Materi dia makin mikroskopis,
energi radioaktif yang dipancarkan makin besar, inilah yang disebut "Cahaya Buddha
Menyinari Seluruh Penjuru." Ada orang berkata Buddha tidak makan nasi, Buddha
tidak makan nasi manusia, dia makan materi pada tingkat dia itu. Dia juga tidak
menyebut dengan istilah bahasa manusia sebagai "nasi". Jadi anda tidak mampu
memahami arti bahasa dalam alam Buddha, tidak mampu memahami mereka, manusia
memang dengan cara berpikir manusia.
Ada manusia biasa mengatakan, "bila telah jadi Buddha, betapa tidak berarti, apa
pun juga sudah tidak ada, duduk di sana seperti sebatang kayu." Saya beri tahu anda,
Buddha adalah Raja Fa di dunia surga dia itu. Kita menyebutnya Tathagata
berdasarkan perwujudan tingkatan dari standar Xinxingnya. Dia sebenarnya adalah
Raja Fa di surganya itu. Di dalam dunia itu ada makhluk hidup yang tak terhitung
jumlahnya di bawah penanganannya. Tentu saja bukan dengan cara penanganan
seperti kita manusia biasa melalui hukum yang diterapkan secara keras, dia
sepenuhnya menggunakan belas kasih dengan kebajikan hati untuk menanganinya,
mereka semua sesuai kriteria dari taraf kondisi itu, indah tak terbandingkan, dia tidak
memiliki Qing manusia biasa, tapi dia memiliki belas kasih, sesuatu yang lebih tinggi
taraf tingkatnya, yang lebih murni, segala benda yang disediakan di tengah manusia
biasa semuanya tidak lagi dia miliki. Dia memiliki benda yang lebih indah, yang relevan
dari taraf kondisi yang lebih tinggi, ini adalah kehidupan tingkat tinggi, masih ada yang
tingkatnya lebih tinggi, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Jika semuanya tidak berarti,
mati saja selesailah sudah. Dia lebih indah, setelah mencapai dunia itu barulah tahu
apa yang disebut kebahagiaan. Dia lebih indah, namun bila anda tidak sanggup
melepaskan benda-benda manusia biasa, tidak dapat menyingkirkannya, maka anda
tidak dapat memperolehnya.
Pengikut: Mengapa aliran Qimen tidak memetik turun Gong itu?
Shifu: Gong aliran Qimen tidak memetik turun, siapa bilang? Semuanya harus
menggunakan Gong hasil Xiuliannya untuk menyempurnakan buah status mereka.
Xiulian Qimen tidak hanya satu macam. Seribu satu macam yang serba aneh, sangat
unik. Mereka di dalam proses Xiulian, ada yang sambil Xiulian sambil
menyempurnakan benda tersebut, pengorbanannya adalah sama. Yang dia tumbuhkan
tidak pada aspek ini, jadi dia tidak perlu dipetik. Orang yang perlu dipetik Gong-nya
akan tumbuh dengan cepat, dia tidak dipetik, dia sambil berkultivasi sambil
menyempurnakan berkah De-nya, maka Gong dia tumbuh sangat lambat,
pengorbanannya adalah sama.
Pengikut: Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama: ketika saya mulai latihan meditasi
pada hari pertama, terlihat Fashen Shifu di samping saya, di sisi kiri saya, namun
mengenakan baju berwarna hitam, dengan wajah penuh senyum, di kemudian hari
saya membaca apa yang dijelaskan dalam sebuah data berkenaan hal ini. Karena ini
adalah pertama kali saya melihat, hari ini saya mohon diberi petunjuk sejenak,
mengapa bukan seperti warna yang di rekaman video.
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Shifu: Ini juga dikarenakan pada ruang dimensi yang berbeda bisa timbul suatu
kontras. 17 Misalnya, warna apa yang disukai oleh Tao? Adalah ungu, jadi dia
menyinggung tentang Qi ungu datang dari Timur, warna ungu dia anggap yang paling
tinggi. Aliran Buddha menyukai warna kuning, kuning keemasan, namun dia adalah
satu warna. Pada ruang dimensi ini dia adalah ungu, pada ruang dimensi itu adalah
kuning keemasan. Dengan demikian, benda hitam yang terlihat pada ruang dimensi
kita, pada ruang dimensi lain terlihat adalah putih; di sini terlihat keputih-putihan, di
sana terlihat kehitam-hitaman; di sini adalah hijau, di sana adalah merah. Keseluruhan
warna juga terdapat semacam manifestasi yang berbeda pada ruang dimensi berbeda,
kalau begitu anda kebetulan berada dalam kondisi semacam itu, maka yang terlihat
adalah satu jenis warna seperti itu, anda sekalian harus memerhatikan satu hal, karena
ada kalanya iblis mengganggu dengan sangat hebat, kebanyakan Fashen saya
mengenakan jubah Buddha, berambut biru, rambut keriting berwarna biru, sangat biru
sekali, biru zamrud. Ada kalanya, dalam keadaan yang ekstrem khusus baru dapat
melihat Fashen saya yang berpakaian seperti ini, keadaan yang ekstrem-ekstrem
khusus, sangat jarang ditemui, maka anda sekalian harus membedakan hal ini dengan
baik. Bila dia adalah saya, dalam hati anda merasa dia adalah saya, sangat yakin; bila
dia bukan saya, dalam hati anda bisa timbul suatu tanda tanya.
Pengikut: Saya belajar Fa ini sudah dua bulan, dalam dua bulan ini merasa penyakit
saya yang beberapa puluh tahun semuanya telah sirna. Karena tujuan saya belajar
Dafa memang adalah ingin menyingkirkan karma saya. Selama dua bulan ini, saya
sungguh-sungguh hidup dengan amat sangat baik, juga tidak minum obat sedikit pun.
Ini adalah satu hal. Hal lainnya, dalam duduk bermeditasi terlihat sesuatu entah itu
Falun bukan, mohon petunjuk Guru, saya melihat sesuatu berbentuk spiral yang terus
berputar. Namun warna yang terlihat juga semacam warna tanah, sama seperti warna
tanah liat, keseluruhannya berputar sungguh sangat menakjubkan, tetapi tidak terlihat
struktur di dalamnya.
Shifu: Karena selain simbol dari Falun itu, warna dasarnya bisa berubah. Merah,
oranye, kuning, hijau, biru kehijauan, biru, ungu, berwarna, tanpa warna, dia bisa
bergantian ke warna, jadi Falun belum tentu selalu berwarna seperti ini. Selain itu,
Falun di saat menyelaraskan tubuh kalian berputar dengan luar biasa cepat, terlihat
seperti daun kipas angin listrik, seperti angin puting beliung berputar. Ada kalanya ia
berputar dengan sangat lambat, maka dapat terlihat dengan jelas struktur di dalamnya.
Ketika berputar sangat cepat tidak mudah terlihat. Pada awalnya di saat
menyelaraskan tubuh seseorang, ia sendiri tahu seharusnya cepat atau lambat,
bagaimana seharusnya berputar, ini semua tidak apa-apa, semuanya normal.
Pengikut: Dapatkah memperagakan Shouyin18 bunga lotus besar?
Shifu: Shouyin bunga lotus besar adalah sebuah Shouyin baku, yaitu sebuah isyarat
tangan yang ditetapkan, ini adalah Shouyin bunga lotus besar (memperagakan
Shouyin). Di saat kita berlatih Gong tidak perlu lakukan ini. Anda lakukan saat ingin
17
18

Kontras (istilah dalam fotografi) – Perbedaan terang gelap/ warna.
Shouyin -- Gaya atau gerakan isyarat tangan.
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memohon Shifu memberikan Kaiguang19 pada patung Buddha di rumah, atau patung
Lao Zi dari aliran Tao, Dewa langit primitif, atau patung Buddha lainnya, yang terbaik
adalah anda ambil buku saya itu, di dalamnya bukankah ada foto? Anda seolah-olah
berbicara kepada saya, katakan: "Guru, mohon Anda memberi Kaiguang." Dengan
tangan membuat Shouyin bunga lotus besar sambil memegang buku ini, tiga detik
sudah selesai dilakukan. Fashen saya bisa mengundang satu Fashen Dewa seperti
patung Buddha itu. Bila anda melakukan Kaiguang untuk Buddha Amitabha, Fashen
saya bisa mengundang satu Fashen Amitabha menetap di patung Buddha itu, ini
disebut Kaiguang yang sesungguhnya. Sekarang di dalam agama, biksu yang tidak
sejati berkultivasi, masih ada banyak master qigong palsu, mereka tidak mampu
melakukan Kaiguang, dia tidak punya keagungan De untuk mengundang Buddha
datang, itu adalah Buddha, bukan siapa saja yang memanggil lalu ia datang. Tentu saja
ada beberapa orang yang dengan cermin memantulkan cahaya ke patung Buddha
dikatakan itu Kaiguang, masih ada yang mewarnai mata patung Buddha dengan sedikit
tinta sinaber,20 membuat matanya sangat merah, dia juga mengatakan itu Kaiguang,
semua itu adalah sembrono!
Pengikut: Tadi sudah disebutkan, manusia itu sendiri berasal dari surga yang berbeda,
tingkat yang berbeda jatuh ke bawah, maka dengan sendirinya sesuai prinsip, dia
seharusnya kembali ke surga tempat asal dia jatuh ke bawah, namun dalam tingkat
manusia ini, dia sepertinya tidak tahu mana adalah surga tempat asal dia jatuh ke
bawah, kalau begitu saat berkultivasi, dia mungkin memilih metode yang berbeda, jadi
seolah-olah dia ada kemungkinan punya takdir pertemuan telah belajar Falun Dafa.
Shifu: Anda masih ingin kembali ke dunia anda yang semula itu, tempat di mana jiwa
anda tercipta, keinginan ini adalah bagus. Sekarang yang pertama-tama anda harus
selesaikan adalah bagaimana anda kembali pulang, bagaimana kultivasi balik pulang,
ini adalah yang paling krusial. Tidak ada kesempatan untuk pilihan lain, semua sudah
tidak ada. Bukan berarti semuanya diletakkan di sana, Buddha sedang duduk di sana,
anda ingin yang mana lalu diberikan sesuai keinginan anda. Perihal anda berkultivasi
meningkat ke atas, bila anda benar-benar berhasil kultivasi mencapai sangat tinggi,
dapat kembali ke posisi semula, anda berada di dunia tersebut, anda selalu dapat
melihat kerabat dari dunia itu, pergi jalan-jalan dan cuci mata. Perihal anda berada di
dunia yang mana tidak jadi masalah, anda tinggal di Sydney, atau tinggal di Brisbane
semua itu tidak jadi masalah.
Pengikut: Di daerah Asia Tenggara ada satu aliran yang disebut Tao langit, menyebar
dengan sangat luas. Apa gerangan masalah ini?
Shifu: Saya beritahukan anda sekalian, sekarang adalah masa akhir bencana, Buddha
Sakyamuni mengatakan pada masa akhir Dharma, ribuan iblis lahir. Pada waktu itu
ketika Buddha Sakyamuni masih ada di dunia, iblis berkata: "Saya sekarang tidak
19

Kaiguang -- Upacara mengundang satu Fashen Buddha agar berada pada patung atau lukisan
Buddha guna dipuja di dalam masyarakat manusia.
20
Sinaber/ sinabar – kim. Sulfida merkuri yang digunakan sebagai pigmen merah; a. warna merah
terang.
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berhasil mengacaukan Fa anda, tunggu hingga saatnya Fa anda memasuki masa akhir
Dharma, saya akan mengutus pengikut saya, anak cucu pengikut saya menjadi biksu di
kuil anda, saya lihat bagaimana anda menghadapinya!" Buddha Sakyamuni pada saat
itu mengucurkan air mata. Buddha Sakyamuni juga tak berdaya, setibanya akhir
Dharma, memang jadi kacau. Masa akhir Dharma yang beliau kemukakan tidak hanya
manusia, tidak hanya kuil, di mana pun dalam masyarakat manusia selalu ada hal-hal
yang merusak usaha manusia, ada orang-orang semacam ini. Ajaran sesat merajalela!
Dari segi permukaan juga menyuruh orang menuju kebaikan, namun dalam benaknya
mutlak bukan untuk hal tersebut. Dia kalau bukan demi nama pasti demi uang, di luar
itu pasti demi sekelompok kekuatan gelap, semuanya adalah demikian, maka anda
lihatlah apa yang dia kejar? Fa Buddha diajarkan demi menyelamatkan manusia, jika
menggunakannya untuk meraup uang, itu adalah dosa yang amat keji! Tentu saja iblis
tidak peduli akan hal-hal ini. Mereka membentangkan panji agama atau panji yang
menyuruh orang menuju kebaikan datang merusak umat manusia, merusak hati
manusia, merusak kaidah nurani manusia, ini adalah yang paling jahat beracun, jadi
saya pikir, tentu saja ada beberapa perkataan yang saya tidak ingin ucapkan. Mana
yang lurus dan mana yang sesat, anda niscaya bisa membedakan, biarlah anda sendiri
yang membedakan. Saya tidak ingin mengatakan siapa yang sesat, siapa yang tidak
sesat.
Tetapi saya hanya bisa beri tahu anda, seseorang bila ingin datang ke masyarakat
umum menyelamatkan manusia, masalah ini terlalu besar, Dewa segenap alam
semesta harus menganggukkan kepala tanda setuju. Karena ini berkaitan dengan
bermacam-macam aspek, menyangkut setiap bangsa dalam masyarakat manusia yang
berpadanan di atas dan di bawah, menyangkut banyak sekali persoalan, bukan dengan
seseorang bersemangat menggebu-gebu ingin melakukan lalu dapat berhasil
melakukannya. Saya tahu mengapa Yesus dipaku di atas salib; mengapa Buddha
Sakyamuni menempuh jalan Nirwana?! Mengajarkan Fa ortodoks tidaklah mudah,
mengajarkan ajaran sesat malah tidak ada yang peduli. Juga bukan tidak ada orang
yang peduli, acapkali ketika mengajarkan Fa ortodoks, ajaran sesat menjadi banyak,
tergantung anda masuk ke pintu yang mana. Jika semuanya adalah satu aliran, yang
diajarkan semuanya adalah Fa ortodoks, di atas dunia tidak ada ajaran sesat, semua
sudah dibersihkan, dengan demikian manusia juga terlalu mudah menjalani kultivasi.
Fa ini bagaimana diperoleh, siapa pun juga berkultivasi aliran anda itu, hanya ada satu
aliran dari anda, bagaimana menguji para pengikut apakah teguh atau tidak terhadap
Fa anda? Jadi acapkali ketika mengajarkan Fa ortodoks, ajaran sesat juga diajarkan,
tergantung manusia masuk pintu yang mana. Untuk mengukur kualitas kesadaran
seseorang, dalam proses Xiulian anda akan selalu ada orang datang mencari anda:
"Ayolah, ikut saya berlatih yang ini, ikut saya berlatih yang itu; ayolah, saya sekarang
sudah belajar sesuatu Gong yang bagus," dan sebagainya, anda akan ditarik dan diuji,
kejadian demikian dijamin akan ada. Di tengah proses Xiulian anda, sejak awal hingga
akhir akan mengalami fenomena seperti ini, menarik anda keluar. Mengapa kami tidak
menghiraukan hal-hal ini? Fashen dapat menangani hal apa pun. Mengapa yang ini
tidak dihiraukan? Justru karena sedang menggunakan iblis menguji hati manusia, lihat

43

anda secara fundamental teguh atau tidak terhadap Fa ini, berkultivasi Buddha
memang adalah demikian serius, jadi akan eksis hal semacam ini.
Bagaimanapun juga, baik buruk semuanya sudah saya kemukakan, agama
ortodoks sekarang juga sangat sulit menyelamatkan manusia, apalagi agama sesat!
Ada seseorang bersolek seperti seorang model diangkat oleh khalayak, dipromosikan
di mana-mana demi uang, orang-orang masih memercayainya, manusia memang
sangat alpa! Ketika tidak memperoleh Fa akan mudah tertipu.
Pengikut: Apa gerangan karma pikiran itu?
Shifu: Ada sebagian orang dalam benaknya tanpa sengaja akan timbul pikiran buruk.
Kami adalah Xiulian Fa ortodoks, saya melakukan hal ini berlandaskan prinsip
bertanggung jawab terhadap masyarakat, terhadap umat manusia, terhadap
seseorang. Dia juga tahu ini bagus, namun dalam benaknya dia bisa mencaci saya,
lagi pula dia juga diberi tahu jangan mau percaya, semua ini adalah palsu. Mengapa
bisa terjadi demikian? Karena manusia selain karma yang ada pada tubuhnya sendiri,
dia masih memiliki karma pikiran. Segala benda apa pun juga hidup, karma pikiran juga
hidup. Anda ingin berlatih Gong, pikiran anda segera akan dimurnikan, pikiran buruk
yang sifatnya mencaci orang, yang terbentuk selama berkali-kali siklus kehidupan,
konsep-konsep yang terbentuk, serta berbagai macam karma, semuanya harus
disingkirkan. Setelah disingkirkan, watak hakiki anda baru akan muncul. Sekali anda
Xiulian berarti ingin melenyapkannya, ingin melenyapkan konsep-konsep pikiran yang
sifatnya mencaci orang, ia tentu tidak tinggal diam, ia akan mati apakah ia bisa tinggal
diam? Maka ia akan menimbulkan reaksi dalam benak anda seraya berkata: "Semua
itu adalah palsu, caci dia, caci orang itu." Makin anda berlatih Gong dia makin mencaci
orang, dalam benak muncullah perkataan yang ingin mencaci, perkataan yang sangat
kotor, sesungguhnya saya beri tahu anda: dia bukan anda, dia adalah karma, dia
adalah karma pikiran. Harus singkirkan dia. Metode Gong kita ini memang
diperuntukkan bagi anda mengultivasi diri sendiri, jika kesadaran pikiran anda sendiri
tidak jelas, di saat begitu muncul kata-kata cacian hati anda jadi tidak teguh, Zhu
Yishi21 anda juga mengikuti dia, anda lalu tidak berlatih lagi, sudah tidak teguh lagi,
dengan demikian kami juga tidak memedulikan anda lagi. Karena yang kami
selamatkan adalah anda, anda sudah tidak benar, maka kami juga tidak
menyelamatkan lagi.
Keadaan seperti ini dulu sangat banyak. Di Tiongkok ada orang reaksi pikirannya
sangat hebat. Mencaci dengan sengit, dia ingin menyingkirkan juga tidak mampu
disingkirkan. Akhirnya dia berkata: "Saya berbuat tidak patut terhadap guru! Masih
mencaci guru, karma saya ini terlalu besar, lebih baik saya jangan hidup lagi." Dia
ambil pisau menggorok lehernya. Tentu saja, anda jangan sekali-kali mencobanya.
Sekalipun dia menggorok juga tidak dapat digorok masuk, juga tidak sakit, juga tidak
mengeluarkan darah. Dia jadi marah, lalu dia lari ke luar mencari pembimbing untuk
bertanya. Dia mengatakan bahwa dalam benaknya selalu mencaci guru, jadi
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bagaimana? Pembimbing tersebut menatapnya, lalu membaca Fa di hadapannya, dia
merasa sangat nyaman. Belakangan dia menanyakan hal ini kepada saya, lalu saya
beri tahu dia. Sesungguhnya adalah karma anda yang sedang mencaci, bukan anda
yang mencaci, anda jangan ada beban mental apa pun, karena bukan anda yang
mencaci saya, melainkan karma yang mencaci. Tetapi Zhu Yishi anda harus jelas,
singkirkan dia, sebisa mungkin singkirkan dia, jangan biarkan dia mencaci. Singkirkan
dia, kekang dia, dengan demikian Fashen saya akan tahu, karena Fashen tahu segala
yang anda lakukan, sebelum anda mencaci ia sudah tahu. Ini juga berupa cobaan bagi
anda, cobaan terhadap Zhu Yishi anda apakah teguh atau tidak. Sekiranya anda teguh,
maka selang beberapa waktu Fashen saya akan melenyapkan karma tersebut untuk
anda. Karena karma pikiran semacam ini secara langsung mengganggu Xiulian anda,
secara langsung memengaruhi kualitas kesadaran anda, maka kami dapat
melenyapkannya. Masalah ini anda sekalian harus ingat betul, ketika muncul masalah
ini harus bisa membedakan.
Pengikut: Saya ajukan satu pertanyaan, berkenaan dengan masalah berlatih Gong,
hubungan antara gerakan dan Xinxing, apakah dengan menambah latihan gerakan
dapat meningkatkan Xinxing?
Shifu: Tidak ada hubungan langsung, namun latihan gerakan juga adalah sebuah
aspek yang krusial untuk mencapai kesempurnaan, juga sangat penting. Gong kita ini
adalah Fa melatih manusia, anda tidak berlatih Gong, anda tidur, bekerja, makan, Fa
selalu melatih anda, selama 24 jam tidak berhenti melatih anda, mempersingkat waktu
latihan Gong anda semasa sisa hidup, secepat mungkin menghendaki anda mencapai
kesempurnaan. Jika tidak demikian, mengapa tadi saya mengatakan bahwa dalam
masa kehidupan ini membuat anda mencapai kesempurnaan, memang harus dilakukan
seperti ini. Namun gerakan latihan Gong kami, pada pokoknya tidak sama seperti
metode Gong lainnya, dengan saya berlatih maka akan tumbuh Gong, tidak berlatih dia
akan berhenti. Latihan kita adalah untuk memperkuat seluruh sistem mekanis yang
saya pasang untuk anda, baik sistem mekanis internal maupun eksternal, anda sedang
memperkuat sistem mekanis tersebut. Mengapa saya mengatakan tangan ini bukan
seperti bentuk Guanding, bukan memancarkan juga bukan melepas, melainkan telapak
tangan bergerak dengan menghadap tubuh? Karena mekanisme energi yang saya
pasang di luar tubuh anda, ketika anda bergerak menuntun mekanisme energi, tangan
anda di saat berlatih Gong, energinya sangat besar, ia sedang memperkuat
mekanisme energi, Yaitu anda sedang memperkuat sistem mekanis. Sedangkan
‘Diekou Xiaofu,’ 22 adalah memperkuat sistem mekanis di Dantian, ketika anda
merentangkan tubuh adalah sedang memperkuat sistem mekanis gerakan. Jadi kita
berlatih Gong adalah sedang memperkuat sistem mekanis yang 24 jam tiada henti,
yang dapat membuat anda berlatih Gong sepanjang waktu, kita sedang memperkuat
sistem mekanis itu, latihan Gong adalah cara mencapai kesempurnaan. Namun dia
bukan yang absolut, dia adalah suatu cara pelengkap untuk mencapai kesempurnaan.
Tetapi latihan Gong juga sangat penting, benda yang dihasilkan dari kultivasi aliran ini,
dia tidak terjadi penyimpangan, ini juga berhubungan langsung dengan perangkat
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benda anda ini dan gerakan anda. Karena kami masih ada sesuatu berupa teknik
supernormal, masih ada sesuatu yang mengevolusi jiwa agar seseorang bertambah
usia melalui kultivasi raga, serta memperkuat kemampuan Gong dan sebagainya,
latihan gerakan dapat memerankan fungsi tertentu. Kultivasi di muka, latihan di
kemudian, kultivasi di urutan pertama, latihan di urutan kedua. Namun bila anda ingin
mencapai kesempurnaan dalam aliran ini maka kedua-duanya diharuskan, berkultivasi
dan berlatih.
Pengikut: Ketika saya berlatih Gong, tidak tampak gejala apa pun, hanya terlihat
cahaya putih, ingin melihat wujud Guru lantas terlihat, apakah ini ilusi?
Shifu: Saya pisahkan dua pertanyaan untuk dibicarakan. Orang yang Tianmu-nya tidak
dapat melihat, mungkin juga terdapat sebuah faktor berkaitan menerobos menuju
tingkat yang lebih tinggi. Karena orang yang kualitas kesadarannya sangat tinggi, yang
dapat berkultivasi mencapai sangat tinggi, ia makin tidak diperkenankan melihat, maka
ia akan berkultivasi makin cepat. Karena dia tersesat di tengah penderitaan, mencapai
kesadaran di dalam kesesatan, jadi sama juga mengalami penderitaan, dia akan
meningkat secara berlipat ganda. Yang ini tidak sama, mungkin sedang berkultivasi
menuju tingkat tinggi.
Satunya lagi, anda mengatakan anda tidak melihat, sebenarnya anda sudah
melihat. Saat anda tidak menyadari telah melihat cahaya putih menyinari tubuh. Selain
itu, kadang kala anda ingin melihat lalu sudah terlihat, sebenarnya anda sungguh telah
melihat, anda menganggapnya sebagai ilusi. Ada banyak orang ketika dapat melihat
dia menganggap itu adalah imajinasi. Saya beri tahu anda sekalian, saat mata manusia
melihat sesuatu, anda sudah terbiasa, merasa benda itu terlihat oleh mata. Tapi
apakah terpikir oleh anda, bahwa sesuatu benda yang anda lihat itu adalah melalui
saraf optik dihantarkan ke otak anda dan merefleksikan citra gambar, benda yang
terlihat terefleksi dari otak anda. Sedangkan mata anda hanya berupa benda seperti
lensa kamera, dia sendiri tidak dapat menganalisa dan merefleksikan benda, otaklah
yang merefleksikan gambar. Jika adalah otak yang merefleksikan gambar, benda yang
terlihat melalui Tianmu kita dan imajinasi dari pikiran manusia, semuanya terefleksi di
otak. Anda memikirkan sesuatu adalah otak yang sedang berpikir, anda telah dapat
melihat sesuatu juga terbentuk gambarnya di otak. Dengan demikian ada orang yang
sudah dapat melihat dia seyogianya merasa itu adalah imajinasi. Namun itu tidak
sama, karena sesuatu yang anda imajinasikan, dia tidak akan begitu sungguhan, dia
tidak dapat bergerak, dia berupa bidang gambar yang menetap. Sedangkan benda
yang sungguh-sungguh anda lihat adalah bergerak. Ketika anda terbiasa dengan
keadaan ini, anda perlahan-lahan melihat seperti ini secara berkelanjutan, perlahanlahan setelah terbiasa dalam waktu lama, anda berangsur-angsur akan menemukan
bahwa anda sungguh telah melihat, dan juga mungkin bisa menggunakannya lebih
baik.
Dahulu kala ada aliran Tao di saat melatih pengikutnya, secara khusus menyuruh
pengikutnya berpikir, karena dia tahu hubungan yang demikian, untuk melatih
kemampuan Gong-nya. Di depan mata tidak ada apel, diandaikan di depan mata anda
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telah diletakkan sebuah apel, bagaimana bentuk apelnya, Shifu beri tahu dia.
Sebenarnya tidak ada apel, anda dilatih untuk mencium aromanya, kemudian anda
diminta pula merasakan telah melihat apel ini, berbentuk seperti apa, demikianlah dia
dilatih, karena semua itu membentuk gambar di dalam otak, ada sebagian orang
memang tidak dapat menjelaskan masalah ini. Pokoknya sesuatu yang anda pikir ia
tidak bergerak, yang terlihat oleh anda ia bergerak.
Pengikut: Ada sekali mimpi di malam hari, melihat benda yang sangat menakutkan,
saya tidak terpikir pada Anda, yang terpikir oleh saya adalah Tantra, namun saya
sangat taat Xiulian Falun Dafa, jadi apakah di suatu hari terjadi sesuatu hal maka
habislah saya, apakah bahkan Yuanshen juga sudah tidak diinginkan lagi?
Shifu: Karena anda tidak begitu membaca buku. Sekarang walaupun anda berkultivasi
Dafa, tapi benda dari Tantra masih ada dalam pikiran anda, sehingga dalam mimpi
yang terpikir adalah Tantra bukan Dafa. Ada orang bertanya pada saya, perihal
mengalami kejadian yang membahayakan jiwa harus bagaimana? Saya katakan hal
yang tidak berhubungan dengan Xiulian anda, semuanya tidak diperkenankan anda
temui, dijamin tidak akan ditemui. Yang berhubungan dengan Xiulian anda, maka akan
dapat ditemui, anda hari ini seandainya sungguh telah kehilangan nyawa, maka
mengindikasikan aliran mana pun juga tidak ada yang memedulikan anda, anda sama
sekali tidak berkultivasi. Perihal agama, ia menganjurkan membayar dengan nyawa,
mengatakan satu siklus kehidupan tidak berhasil kultivasi, setelah membayar dengan
nyawa, siklus kehidupan berikutnya melanjutkan kultivasi, ia mengatakan seperti ini.
Namun kami di sini tidak mengatakan demikian, kami di sini mengatakan tidak dapat
membiarkan anda timbul masalah seperti ini, bila sungguh-sungguh adalah pengikut
saya, mutlak tidak dapat membiarkan anda menemui bahaya ancaman jiwa.
Pengikut: Saya sendiri pada saat itu tidak tahu itu adalah mimpi.
Shifu: Anda pada saat itu sekalipun berlatih Tantra, juga tidak sungguh-sungguh
Xiulian, maka tidak berfungsi, jadi tidak ada orang yang memedulikan. Ada orang
berkata, pada saat mimpi melihat ada uang di lantai, dia sendiri telah memungutnya.
Sebenarnya mimpi-mimpi tersebut semuanya adalah ujian bagi orang bersangkutan,
untuk melihat Xinxing anda mantap atau tidak. Ada orang Xiulian mengatakan di siang
hari dia bisa melakukan dengan sangat baik, di dalam mimpi tidak sanggup, ini
dikarenakan dalam benak pikirannya dia masih tidak mantap, dia diuji dalam mimpi
untuk melihat apakah dia mantap atau tidak, jadi bisa timbul masalah ini. Setelah timbul
sekiranya tidak melakukan dengan baik juga tidak perlu sedih, setelah menaruh
perhatian pada hal ini, harus melakukannya dengan baik, kelak akan jadi baik.
Pengikut: Guru Li di Tiongkok saat mengadakan kelas ceramah telah memasang
Falun untuk mereka yang hadir, keadaan seperti hari ini saya mendengar ceramah
Anda, apakah kami juga telah dipasangkan Falun? Masih ada satu pertanyaan, orang
yang sakit mental tidak diperkenankan ikut Xiulian, bagi mereka yang mentalnya sedikit
bermasalah, adakah cara untuk mengatasinya?
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Shifu: Saya awali dengan jawaban pertanyaan pertama. Karena telah saya katakan,
setiap huruf dalam buku ini ada Fashen saya, setiap huruf adalah citra Fashen saya.
Setiap huruf adalah citra Buddha. Saya punya Fashen yang tak terhitung jumlahnya,
Fashen saya tidak bisa dihitung dengan angka. Anda sekalian tahu, Buddha
Sakyamuni pernah mengatakan, bahwa Buddha Amitabha punya dua juta Fashen.
Fashen saya banyaknya tak bisa dihitung dengan angka, tak sanggup dihitung. Berapa
banyak orang pun juga bisa saya tangani, seluruh umat manusia juga bisa saya
tangani. Tentu saja kami hanya memerankan fungsi khusus untuk orang Xiulian. Orang
yang tidak Xiulian, persoalan di masyarakat, kami tidak tangani. Maka anda Xiulian,
asalkan niat pikiran anda sekali bergerak, Fashen saya akan tahu. Masih ada satu
persoalan, anda lihat tubuh saya sekarang ini, adalah tubuh fisik manusia biasa, hanya
sebesar ini, namun pada ruang dimensi berikutnya, anda melihat tubuh saya akan jauh
lebih tinggi dibanding saya. Setiap ruang dimensi, tubuh saya satu lebih tinggi
dibandingkan yang satu, satu lebih besar dibandingkan yang satu, satu lebih besar
dibandingkan yang satu, tubuh saya yang paling besar, besarnya tak dapat diungkap
dengan kata-kata. Ada banyak praktisi, dengan sekilas telah melihat tubuh saya yang
sangat besar. Dia berkata: "Guru, saya berdiri di bawah jari kaki anda, tidak terlihat sisi
atas jari kaki anda." Maka tubuh yang begitu besar, coba anda pikirkan, seluruh bumi
berada di sini, di mana pun anda berada juga bisa ditangani. Perihal Falun itu, apakah
harus saya berada di depan anda baru bisa dipasang? Saya tidak berada di depan
anda sama juga bisa dipasang. Saya tidak berada di sini bersama anda juga berarti
ada di sini bersama anda.
Pertanyaan anda kedua adalah tentang penyakit mental. Baik yang ringan maupun
yang berat, kami selalu dengan tegas menetapkan: tidak menganjurkan dia berlatih
Gong. Metode Gong kami ini tidak sama dengan metode Gong yang lain, kami
menyelamatkan diri orang itu, bila diri orang itu tidak terselamatkan, yang lainnya siapa
pun juga tidak diberikan. Gong kami tepat dipasangkan pada tubuh diri orang itu, tepat
menyelamatkan Zhu Yuanshen anda, tepat menyelamatkan diri anda sendiri, dalam
sejarah tidak pernah ada hal semacam ini. Dalam sejarah biarpun itu adalah aliran
Tantra atau agama lain, yang diselamatkan adalah Fu Yuanshen anda. Ini adalah saya
telah menyingkap sebuah misteri sepanjang zaman. Ketika misteri ini disingkap secara
terbuka pada saat itu, rintangannya benar-benar sangat besar. Akan tetapi di masa
mendatang, setelah dunia seutuhnya telah berubah menjadi baik, ada banyak Buddha
akan lahir ke dunia kembali menyelamatkan manusia. Tidak hanya saya, pada saat itu
mereka juga akan menyelamatkan Zhu Yuanshen manusia. Dalam aspek ini saya telah
mengubahnya, telah diputar balik. Karena menyelamatkan Zhu Yuanshen manusia,
akan bermanfaat langsung bagi stabilitas nilai moral masyarakat manusia.
Menyelamatkan Fu Yuanshen, diri pribadi orang tersebut tidak dapat Xiulian, tidak
berhasil Xiulian, sekalipun anda telah masuk dalam agama, masyarakat masih tetap
seperti ini, tidak ada fungsi yang besar bagi masyarakat. Jadi menyelamatkan Zhu
Yuanshen manusia, baik dia berkultivasi maupun tidak, dia akan menjadi seorang yang
baik dalam masyarakat, ini bermanfaat bagi masyarakat. Orang yang sakit mental,
kesadaran dirinya sendiri tidak jernih, kami tidak dapat menyelamatkan. Yang kami
selamatkan adalah yang kesadarannya jernih; yang kesadarannya tidak jernih, benda
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yang kami berikan padanya besok telah diambil orang lain. Perihal dia berlatih atau
tidak, dia lebih-lebih tidak dapat mematuhi ketentuan kami, tidak berkultivasi dua aliran,
tidak berlatih yang ini, tidak berlatih yang itu. Karena berkultivasi Buddha adalah hal
yang sangat serius, semua itu tidak mampu dia lakukan, jadi tidak ada cara untuk
menyelamatkannya. Ada orang yang mengharuskan dia belajar, namun bila timbul
masalah anda sendirilah yang bertanggung jawab. Dia coba-coba berlatih Gong lalu
timbul masalah, saat itu dia mengatakan karena latihan Falun Dafa yang
menyebabkannya. Orang yang sakit mental kami sama sekali tidak mengajarkannya,
ini sudah pasti. Karena dia adalah manusia biasa, maka dia bisa mendapat penyakit,
dia bisa timbul masalah. Mungkin dia berada di tempat latihan ketika ingin berlatih
Gong, dia timbul masalah, itu bukan karena berlatih Gong, itu adalah dia telah tiba
saatnya harus kumat penyakitnya.
Pengikut: Orang dari seluruh umat manusia adalah sama, agama Buddha
berkembang luas di Timur, agama Kristen di Barat, selisih begitu besar, agama Buddha
di Barat sangat lemah, apakah mereka berupa dua sistem?
Shifu: Mengapa agama Kristen di Barat, sedangkan agama Buddha di Timur? Agama
Timur dengan agama Barat, mengapa tidak sama dan perbedaannya sangat besar?
Sebenarnya, agama Kristen juga termasuk dalam lingkup sistem aliran Buddha, hanya
karena perbedaan pada spesies umat manusia, perbedaan kebudayaan dan
perbedaan kebudayaan badan langit, telah menyebabkan perbedaan wujud
penampilan manusia, perbedaan cara berpikir, yakni ciri khas kriteria manusianya tidak
sama. Yang mana telah membentuk suatu pemahaman yang berbeda perihal cara
berkultivasi Buddha, konsep pengenalannya terhadap Dewa tingkat tinggi. Pada intinya
adalah sama, pada intinya semua adalah dalam taraf kondisi Buddha ini. Yesus
sebenarnya berada pada tingkat Tathagata ini. Namun karena perbedaan dalam
kebudayaan, perbedaan dalam konsep pemikiran, perbedaan pada wujudnya, dia tidak
disebut Buddha, di Timur disebut Buddha. Tentu saja, berhubung bentuk rupa yang
tidak sama, bentuk rupa yang berbeda, maka orang-orang di surga Yesus semuanya
berpakaian dengan jubah putih. Sedangkan orang-orang di alam surga Buddha,
semuanya berpakaian dengan jubah kuning. Rambutnya juga tidak sama, perbedaan
paling besar adalah pada rambutnya, yang dari aliran Tao rambutnya disanggul; Arhat
dari aliran Buddha adalah botak; Bodhisattva bermodel rambut seperti wanita Tiongkok
kuno. Mengapa? Karena gaya busana Tiongkok kuno sama seperti gaya busana
manusia langit. Sebenarnya sama dengan corak dandanan yang dikenakan manusia
langit di surga. Sedangkan di Barat juga demikian, itu memang merupakan cara
dandanan di alam surga mereka. Manusia memang demikian. Tentu saja busana
sekarang ini semuanya adalah gaya baru, sebenarnya busana yang dikenakan
manusia zaman sekarang adalah yang paling tidak bagus, paling tidak indah.
Mengapa dalam dunia orang kulit putih tidak ada agama Buddha? Dalam dunia
orang Timur tidak ada agama Kristen? Dikatakan secara tegas memang tidak ada.
Saya ingat dalam "Kitab Injil" atau dalam buku sejenisnya, waktu itu Yesus dan Yahwe
pernah mengucapkan perkataan seperti ini, "Kalian jangan pergi menuju Timur." Masih
ada perkataan lainnya, saya hanya ingat satu kalimat, "Kalian jangan pergi menuju
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Timur," ia memberi tahu pengikutnya, jangan menyebarkan ke Timur. Pengikutnya tidak
mematuhi perkataannya, lalu mengikuti tentara ekspedisi telah datang ke Timur. Dalam
hal ini timbul satu masalah. Yaitu ras manusia, ras manusia di atas bumi tidak
diperkenankan bercampur. Sekarang ras manusia telah bercampur, maka
mendatangkan sebuah masalah yang amat serius. Setelah bercampur sudah tidak ada
lagi hubungan perpadanan dengan yang di atas, dia telah kehilangan akar. Ras
manusia yang bercampur sudah kehilangan akar, maka seolah-olah dari dunia surga
tidak ada lagi yang menanganinya, sudah tidak termasuk dalam kategori mana pun, di
mana pun juga tidak ada yang mau lagi. Oleh karena itu, coba anda lihat, tempat di
mana benua Eropa dan Asia bersambung, dahulu adalah sebuah padang pasir, adalah
daerah yang tidak ada manusia. Ketika alat transportasi belum berkembang, sangatlah
sulit untuk melewatinya. Seiring perkembangan peralatan modern, semua ini telah
dijebol, maka ras manusia makin lama makin bercampur, ini akan mendatangkan
konsekuensi yang serius. Tentu saja saya tidak membicarakan hal ini lebih lanjut lagi,
boleh dikatakan bahwa di atas tidak mengakui ras manusia semacam ini.
Persoalan yang barusan saya katakan adalah, ras manusia punya hubungan
berpadanan dengan yang di atas, orang kulit putih yang di atas, di dalam dunia
tersebut, di dalam alam semesta ini, orang kulit putih menduduki satu bagian kecil alam
semesta ini, satu bagian sangat kecil, itu adalah dunia surga mereka. Sedangkan ras
orang kulit kuning ini dengan dunia Buddha, dunia Tao adalah luar biasa banyaknya,
hampir telah memenuhi seluruh alam semesta, Buddha Tathagata ini banyaknya
seperti pasir di sungai Gangga, luar biasa banyak, luar biasa besar, manusia dengan
wujud seperti orang kulit kuning sangat-sangat banyak dalam alam semesta ini, jadi ras
manusia yang di atas dan di bawah adalah berpadanan. Yesus berkata kalian jangan
menyebarkan ke Timur maksudnya ialah, mereka tidak termasuk bagian kita. Yesus
memberi tahu jangan menyebarkan ke Timur, saya juga menemukan dalam Surga
Yesus tidak ada orang Timur. Sangat menyedihkan! Setelah tiba masa kini, manusia
sudah tidak mendengar perkataan Tuhannya lagi, orang Timur juga tidak mendengar
perkataan Buddha, jadi manusia telah mengacaukan hal-hal ini. Saya juga menemukan
dalam dunia Buddha dahulu tidak ada orang kulit putih, akan tetapi, apa yang saya
ajarkan di hari ini mengapa diajarkan kepada orang Barat? Karena yang saya ajarkan
adalah prinsip alam semesta, prinsip keseluruhan alam semesta. Siapa pun orang kulit
putih yang berhasil kultivasi dalam Dafa saya, kelak wujud tubuhnya dan bentuk
Xiuliannya, semuanya sama seperti bentuk manusia dari surga Yesus itu, bila dia
berhasil kultivasi akan jadi seperti itu, sedangkan orang kulit kuning yang berhasil
kultivasi adalah berbentuk seperti Buddha. Maka orang dari kedua sisi semua dapat
saya selamatkan, karena Fa yang saya ajarkan ini sudah sangat besar, saya juga beri
tahu anda: tidak pernah dibuka pintu yang begitu besar, namun ini juga ada sebabnya.
Pengikut: Guru, apa gerangan perihal anak berdarah campuran yang anda bicarakan?
Shifu: Hal yang tadi saya bicarakan tentang anak berdarah campuran, adalah rahasia
langit yang diberitahukan kepada umat manusia, bukan berarti kami ingin melakukan
sesuatu. Saya katakan saya telah melakukan satu hal yang lebih besar, orang
berdarah campuran juga dapat saya selamatkan, namun hanya dalam satu periode ini,
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saya dapat menyelamatkannya. Orang Timur dan orang Barat walaupun semuanya
berada di atas bumi, antara Timur dan Barat memang tersekat oleh sebuah benda,
manusia tidak mengetahuinya. Anda sekalian tahu yang dibicarakan orang Timur,
misalnya "jiu", 23 nada ini baik, bermakna kekal abadi; "Ba" 24 ini dilafalkan sebagai
"Fa", 25 bermakna menjadi kaya, memang benar dapat memerankan sedikit efek.
Bahkan hal-hal yang dipraktikkan di Timur yang disebut melihat Fengshui,26 melihat ciri
geografis dan sebagainya, hal-hal seperti ini, anda praktikkan ke Barat tidaklah efektif,
tidak berfungsi, terhadap orang kulit putih tidaklah berfungsi. Sedangkan apa yang
dibicarakan orang kulit putih perihal astrologi, fenomena, terhadap orang Timur juga
tidak berfungsi, ada sebagian orang merasa berfungsi, itu adalah anda yang merasa ia
berfungsi, sebenarnya tidak berfungsi. Mengapa? Karena Biosfer27 orang kulit putih, di
dalamnya terdapat unsur materi khusus yang terbentuk dari ruangnya sendiri,
sedangkan di dalam Biosfer orang Timur terdapat materi khusus yang terbentuk dari
kehidupan bersangkutan. Dalam pembentukan jiwa manusia terisi benda-benda
demikian, jadi dua sisi adalah tidak sama. Setelah manusia bercampur ras, anda lihat
anak yang dia lahirkan, adalah seorang anak berdarah campuran, namun di tengah
jiwa anak tersebut ada sebuah sekat, setelah dipisahkan anak tersebut secara fisik dan
intelek jadi tidak sempurna, seseorang dengan tubuh tidak sempurna. Ilmu
pengetahuan modern juga mengetahui, satu generasi tak sebaik generasi sebelumnya,
jadi ia bisa mengakibatkan satu kondisi yang demikian. Tentu saja jika orang ini ingin
Xiulian, saya dapat mengatasi, saya dapat menangani. Bagi manusia biasa yang tidak
Xiulian tentu tidak boleh sembarangan dilakukan.
Pengikut: Ketika saya berlatih Gong melakukan gerakan ‘Chong’, 28 merasa telapak
tangan menjadi hangat. Saya merasa metode Gong mana pun tidak ada yang seperti
ini. Ketika saya sedang berlatih Gong, seolah-olah saya adalah Bodhisattva, merasa
hanya saya satu-satunya yang paling hebat, betulkah demikian?
Shifu: Ketika anda berlatih Gong, niat pikiran apa pun juga jangan ditambahkan. Aliran
Tantra berkultivasi dengan cara ini: Saya adalah Buddha. Padahal dia bukan, tubuh
fisiknya apakah telah berubah? Tidak berubah. Setelah berhasil kultivasi kelak siapa
yang berubah? Adalah Fu Yuanshen. Karena ketika saya mengajarkan Fa ini, saya
sudah beritahukan anda, yang saya selamatkan adalah Zhu Yuanshen. Maka bila Fu
Yuanshen anda yang berhasil kultivasi, anda tetap saja harus reinkarnasi dalam enam
jalur, ketika dua sisi jiwa dipisahkan, anda apa pun juga tidak tahu. Telapak tangan
terasa hangat adalah normal.
Pengikut: Xiulian Dafa apakah sedikit niat pikiran juga tidak boleh ditambahkan?
Shifu: Tidak ada aktivitas niat pikiran apa pun, niat pikiran apa pun juga adalah
keterikatan.
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Jiu – Sembilan.
Ba – Delapan.
25
Fa – Mekar.
26
Fengshui – Hongshui.
27
Biosfer – Lapisan atmosfer dekat permukaan bumi; suatu lingkungan hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman.
28
Chong – Menyisih (menerobos, menyiram).
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Pengikut: Dua pertanyaan: satu adalah masalah yang tadi Guru jelaskan tentang
orang Timur dan orang Barat, andaikata dulu ada banyak yang semula adalah orang
Timur, reinkarnasi ke dunia menjadi orang Barat, bagaimana jadinya?
Shifu: Itu tidak apa-apa. Ini ada dua macam keadaan: jika orang ini datang bukan
untuk suatu tujuan, maka dia berubah mengikuti tubuh ini, yang kami ubah adalah
orang tersebut; jika datang untuk suatu tujuan, itu termasuk kategori lain, itu berupa
kasus yang lain.
Di samping itu saya beritahukan anda sekalian, menyebarkan Fa ini juga harus
perhatikan caranya. Bila seseorang tertarik, dia datang belajar, maka anda juga sedang
mengumpulkan jasa pahala, ini juga adalah suatu hal yang jasa pahalanya tak ternilai.
Namun ada satu hal, bila orang lain tidak ingin belajar, anda menasihatinya harus
belajar, menarik orang lain datang belajar, saya katakan ini tidak baik. Karena bila dia
tidak ingin berkultivasi Buddha, Buddha juga tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya.
Manusia ingin mendapatkan apa, mendambakan apa, adalah diri dia sendiri yang
menentukan, nasihatilah dengan baik-baik, anda boleh beri tahu dia, namun tidak boleh
menarik orang lain secara paksa, hal ini saya beri tahu anda sekalian, kita tidak
memaksa siapa pun datang belajar. Di samping itu, pada masa mendatang, para
pembimbing ataupun penanggung jawab kita, saat melakukan pekerjaan, jangan
menggunakan cara administratif. Anda semua adalah orang Xiulian, maka yakinkan
orang dengan Fa. Anda semua sedang belajar Fa, jika seorang pembimbing berbuat
tidak baik pada suatu hal, berbuat tidak betul pada suatu hal, setelah terlihat oleh
praktisi, lalu disampaikan kepada anda bahwa Xinxing anda ada masalah dalam aspek
ini dan itu. Jadi kesalahan yang dia perbuat, orang lain tidak akan melakukannya.
Mengapa? Karena anda semua sedang belajar Fa, bukan berdasarkan konsep anda
sendiri, semuanya berbuat sesuai tuntutan Fa. Tentu saja kami memperlakukan anda
juga seperti ini, anda ingin belajar maka belajarlah, tidak ingin belajar anda boleh pergi,
kami tidak akan mencelakai siapa pun. Anda katakan saya sudah tidak ingin belajar,
tidak belajar ya terserah, anda ingin belajar, anda ingin berkultivasi, maka kami akan
bertanggung jawab kepada anda, dijamin mampu dilakukan. Secara formalitas
berbentuk longgar, namun kultivasi Buddha adalah serius. Karena kami tidak boleh
membuat Fa yang begitu besar dan begitu serius, terjadi sedikit penyimpangan. Dalam
sejarah tidak pernah diajarkan benda sedemikian besar untuk manusia, anda sekarang
duduk di sini, merasa "saya telah datang secara alami," sepertinya orang lain begitu
menyampaikan lalu saya datang. Saya beri tahu anda, sangat mungkin anda memiliki
takdir pertemuan, bisa saja entah kapan telah menyebabkan takdir pertemuan ini. Yang
datang tanpa sebab tanpa alasan sangatlah sedikit. Saya pikir anda sekalian lanjutkan
mengajukan pertanyaan, juga sudah tidak seberapa lagi. Yang ingin anda tanyakan
semuanya dapat ditemukan jawabannya dalam Fa.
Pengikut: Pertanyaan saya yaitu masalah tidak berkultivasi dua aliran, saya pikir ada
orang yang belajar Falun Dafa, mungkin campur mempelajari benda lainnya, masih ada
beberapa teknik supernormal tradisional lainnya…
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Shifu: Berkultivasi Buddha adalah sebuah masalah yang serius, bukan berarti anda
tidak boleh menekuni Zhouyi29 atau Bagua.30 Saya pikir, waktu untuk Xiulian terbatas,
sekiranya ada waktu anda menggunakannya untuk menelaah Falun ini hingga mengerti
sekali, itu sangat menakjubkan, apa pun juga tidak ada yang sebesar dia. Sekalipun
prinsip Bagua dan banyak teknik-teknik kemampuan supernormal yang diketahui oleh
masyarakat manusia biasa sekarang ini, tidak ada yang melampaui galaksi ini.
Sedangkan besarnya alam semesta ini, anda bahkan tidak tahu ada seberapa besar.
Tiga ribu alam semesta seperti kita ini, membentuk satu alam semesta yang lebih
besar. Tiga ribu alam semesta yang lingkupnya lebih besar, membentuk satu alam
semesta yang lingkupnya makin besar, Dewa dan Buddha yang ada di dalamnya
banyaknya tak terhitung. Galaksi itu terhitung apa? Sangat kecil. Orang yang belajar
Dafa, coba anda pikirkan, Fa yang begitu besar diajarkan kepada anda, saya rasa
tidaklah perlu bagi orang Xiulian menyia-nyiakan upaya untuk hal tersebut. Namun bila
anda adalah ahli yang menekuni bidang ini, saya juga tidak menentang, karena ini
adalah pengetahuan di tengah manusia biasa, maka anda belajarlah. Sekiranya anda
sekadar hobi yang bersifat amatir. Saya pikir anda sebaiknya lepaskan hati itu! Saya
harus bertanggung jawab kepada anda, berkultivasi Buddha adalah serius. Oleh
karena itu, anda sebaiknya mencurahkan upaya anda untuk menelaah Fa ini, anda
akan memperoleh manfaat tak terhingga, segala macam pengetahuan apa pun juga
tidak mampu menandinginya.
Perihal ingin melakukan sesuatu di tengah manusia biasa yang berhubungan
dengan Dewa dan hantu, saya katakan itu lebih tidak pantas lagi. Karena makhluk
tingkat rendah itu semuanya adalah hantu. Anda memohon benda itu, dengan Fa
Buddha kami ini selisihnya entah berapa jauh! Lagi pula, itu semua adalah benda yang
sesat, adalah hantu. Masih ada tentang penujuman, saya dalam buku sudah
membicarakannya secara rinci tentang masalah ini. Ingin berkultivasi, itu adalah satu
masalah yang serius. Ketika seseorang telah memiliki energi, apa yang dia katakan,
dapat saja membuat suatu hal menjadi kenyataan. Karena hal-hal manusia biasa
tidaklah stabil, mungkin suatu hal bukan demikian, anda meramal orang lain
mengatakan adalah demikian, sekali anda katakan, terjadilah seperti yang dikatakan,
berarti anda telah melakukan hal buruk. Kalau begitu, sebagai seorang praktisi Xiulian
harus dituntut dengan kriteria yang lebih tinggi, anda telah melakukan hal buruk, maka
itu sudah bukan sebuah persoalan biasa. Saya memurnikan tubuh untuk anda, karena
melihat anda ingin kultivasi, barulah kami lakukan. Anda ingin Xiulian, maka anda harus
melepaskan benda-benda tersebut, menjalani Xiulian dengan murni dan bersih, itu
adalah yang terbaik.
Pengikut: Saya punya satu beban mental, hari ini ada takdir pertemuan yang begitu
bagus, telah dapat belajar Falun Dafa. Saya telah membaca "Zhuan Falun" jilid II yang
mengatakan, dalam siklus kehidupan ini tidak berhasil kultivasi masih boleh bersumpah
untuk melanjutkan kultivasi pada siklus kehidupan berikutnya. Sedangkan tujuan saya
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Zhouyi (周易) -- Kitab kuno Tiongkok untuk kultivasi maupun meramal, berasal dari aliran Tao.
Bagua (八卦) -- Diagram delapan sisi.
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yang sesungguhnya adalah ingin berkultivasi mencapai kesempurnaan. Namun usia
saya sekarang sudah tua, lalu bagaimana?
Shifu: Orang yang berusia lanjut terdapat satu masalah seperti ini. Yaitu Gong kami ini
walaupun dikultivasi dengan sangat cepat, sisa masa hidupnya apakah cukup untuk
Xiulian? Dibicarakan secara tegas, bagi siapa pun juga cukup, betapa lanjut usianya
juga sama. Namun ada satu hal, kita pada umumnya tidak mampu mematut diri dengan
ketat, anda di mulut mengatakan mampu mematut diri dengan ketat, sebenarnya anda
masih tidak mampu mematut diri dengan ketat, karena anda belum berkultivasi hingga
taraf kondisi setinggi itu, hati anda belum mencapai kriteria yang begitu tinggi, maka
anda tidak mampu mematut diri dengan ketat. Gong kami ini adalah kultivasi ganda
pada jiwa dan raga, sambil berkultivasi sambil mengubah tubuh anda, memperpanjang
jiwa anda. Kultivasi ganda pada jiwa dan raga, sambil latihan sambil diperpanjang,
sambil latihan sambil diperpanjang, orang yang betapapun lanjut usianya ditinjau
secara teori, secara tegas bisa dikatakan juga cukup waktunya. Namun ada satu
masalah, jiwa yang diperpanjang semacam ini harus 100% digunakan untuk Xiulian,
bukan untuk hidup di tengah manusia biasa. Kalau begitu dia juga tidak tahu kalau
jiwanya adalah diperpanjang, dia juga tidak mampu mematut diri dengan ketat, tidak
bisa berbuat 100% sesuai persyaratan praktisi Gong, maka dia sewaktu-waktu bisa
menghadapi bahaya kehilangan nyawa, ini adalah masalah yang dihadapi orang yang
berusia sangat lanjut.
Namun, apabila dia benar-benar tidak berhasil kultivasi, tidak gigih, maka dia
hanya bisa punya tiga pilihan: Satu, yaitu melanjutkan kultivasi pada siklus kehidupan
berikutnya. Fashen saya akan mengamatinya, bahkan saat reinkarnasi juga diamati,
reinkarnasi dalam suatu keluarga yang bisa mendapatkan Fa, ini semua haruslah
diatur. Masih ada satu lagi, yaitu anda juga tidak ingin berkultivasi lagi, sebagai
manusia terlalu menderita, maka anda telah berkultivasi hingga tingkat mana, ke
tingkat itulah anda pergi. Sekiranya anda telah keluar dari Triloka, maka anda akan
menjadi makhluk hidup pada suatu tingkat di luar Triloka; bila anda belum keluar dari
Triloka maka anda tetap berada dalam Triloka, menjadi manusia langit pada satu
tingkat langit itu. Namun berada dalam Triloka, selang waktu 500 tahun atau 300 tahun,
tidak tentu, masih harus turun ke bawah menjalani reinkarnasi, hanya saja akan
menikmati kebahagiaan di sana untuk beberapa ratus tahun, ini adalah satu masalah.
Masih ada satu lagi, ada orang yang kultivasinya sungguh sangat lumayan, tetapi
masih belum memenuhi kriteria, karena berkaitan dengan pemahamannya terhadap
Fa, ataupun orang yang telah melakukan sejumlah konstribusi khusus, maka ia akan
pergi ke dunia Falun menjadi makhluk hidup di dunia Falun, itu juga adalah di luar
Triloka bebas dari reinkarnasi. Sudah barang tentu itu adalah sangat bagus. Tentu saja
yang seperti ini relatif sedikit, persyaratannya lebih ketat. Namun dia bukanlah Buddha,
juga bukan Arhat, juga bukan Bodhisattva, dia hanyalah makhluk warga di dunia Falun.
Jadi hal ini adalah demikian. Sebenarnya telah mendapatkan Fa, kesempatan anda
untuk berkultivasi Buddha sudah tertanam.
Pengikut: Saya ada satu pertanyaan, bagaimana membedakan tingkatan manusia?
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Shifu: Saya telah membicarakan satu perkataan seperti ini. Saya mengatakan bahwa
‘orang berkebijakan tinggi mendengar Tao, dengan rajin akan menjalaninya’, ucapan ini
saya ambil dari perkataan Lao Zi, ‘orang berkebijakan menengah mendengar Tao,
seolah-olah boleh menjalani, boleh tidak; orang berkebijakan rendah mendengar Tao,
akan menertawakannya dengan keras’. Apa artinya? Orang berkebijakan tinggi
mendengar Tao, artinya orang ini sekali mendengar perihal Xiulian, langsung ingin
berkultivasi, dia juga percaya, orang seperti ini sangat sulit ditemukan, sekali bangun
langsung tegak, sekali berkultivasi terus hingga selesai, ini tergolong orang
berkebijakan tinggi. Disebut: ‘orang berkebijakan tinggi mendengar Tao, dengan rajin
akan menjalaninya’. ‘Orang berkebijakan menengah mendengar Tao, seolah-olah
boleh menjalani, boleh tidak’. Apa artinya? Yaitu melihat orang-orang semua datang
belajar, kita juga ikut belajar, pokoknya merasa lumayan baik juga. Mungkin begitu
dilanda kesibukan, ketika menjumpai persoalan yang memusingkan di tengah manusia
biasa, dia sudah lupa, pokoknya orang lain tidak belajar lagi, saya juga tidak belajar
lagi. Belajar boleh, tidak belajar juga boleh, ini disebut ‘orang berkebijakan menengah
mendengar Tao, seolah-olah boleh menjalani, boleh tidak’, dia mungkin berhasil
kultivasi, mungkin juga tidak berhasil kultivasi. Berhasil kultivasi atau tidak semua itu
diri sendiri yang menentukan. ‘Orang berkebijakan rendah mendengar Tao, akan
menertawakannya dengan keras’. Orang berkebijakan rendah ini sekali mendengar
Tao, atau perihal Xiulian, dia akan tertawa, semuanya dianggap takhayul, tidak
percaya. Tentu saja dia makin tidak dapat berkultivasi, demikianlah keadaannya.
Berkenaan setiap orang dapat berkultivasi seberapa tinggi, saya pikir tergantung hati
anda sendiri dapat menanggung seberapa besar. Setelah anda keluar dari pintu
ruangan ini, bertemu sedikit kerunyaman, anda sudah tidak tahan lagi. Saya
berceramah di sini, anda semua merasa suasana ini bagus. Sebagaimana adalah
Xiulian Fa ortodoks, energi yang terbawa selalu belas kasih dan damai, maka anda
sekalian duduk di sini semuanya merasa sangat nyaman, ingin mendengar saya
berceramah. Kelak kalian Xiulian juga seperti demikian, Xiulian Fa ortodoks, juga
seperti ini. Namun sekali anda keluar dari pintu ruangan ini maka sudah bukan anda
lagi, sejumlah hal-hal keterikatan manusia biasa juga muncul dalam benak ini, dan juga
sangat kuat, perihal Xiulian atau tidak Xiulian, juga telah lupa, saya pikir ini tidak benar.
Pengikut: Mohon bicarakan lagi sedikit keadaan anak berdarah campuran?
Shifu: Perihal anak berdarah campuran ini sudah saya bicarakan, saya hanya
mengemukakan fenomena yang muncul pada masa akhir Dharma ini. Bila anda adalah
seorang anak berdarah campuran, hal ini tentu tidak menyalahkan anda, juga tidak
dapat menyalahkan orang tua anda, pendek kata ini adalah semacam situasi semrawut
yang disebabkan oleh umat manusia, telah timbul satu keadaan seperti ini. Orang kulit
kuning dan orang kulit putih, juga orang kulit hitam, di atas langit terdapat bangsanya
yang berpadanan. Jadi bila bukan bangsa tersebut, bukan termasuk orang dari mereka,
dia benar-benar tidak peduli, ini adalah hal yang sesungguhnya, bukanlah saya di sini
sedang membicarakan suatu hal apa, yang saya beri tahu anda sekalian adalah
rahasia langit. Munculnya anak berdarah campuran semua terjadi pada masa akhir
Dharma, juga tidak bisa menyalahkan manusia. Anda semuanya terombang-ambing
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oleh arus, siapa pun juga tidak tahu fakta sebenarnya, seperti beginilah terbawa
kemari. Jika anda ingin Xiulian, saya tentu ada cara mengatasinya. Perihal anda pergi
ke surga yang mana, kami harus melihat sejenak kondisi anda, benda dari bagian
mana yang eksis lebih banyak, saya akan mengasimilasikannya lebih banyak pada
bagian itu untuk anda, pokoknya berkaitan hal-hal tersebut anda tidak usah peduli,
cukup menekuni kultivasi saja, sudah memperoleh Fa masih takut apalagi. Dahulu saya
berceramah Fa bahkan tidak membicarakan tentang hal ini, namun persoalan ini cepat
lambat juga harus diberi tahu kepada manusia.
Pengikut: Umat manusia semuanya menjalani vegetarian, bukankah itu sangat bagus?
Shifu: Tidak bisa, itu adalah yang anda pikirkan, langit telah menggariskan bagi
manusia sebuah standar hidup manusia, hanya dengan demikian barulah sebagai
manusia. Karena makanan daging menyediakan lebih banyak kalori bagi tubuh
manusia dibandingkan sayuran, hal ini sudah pasti, namun Xiulian adalah suatu hal
yang lain.
Pengikut: Mohon tanya, ketika kami sedang berlatih meditasi, apakah ada patokan
konkret mengenai keheningan? Orang yang berkultivasi Dafa, Zhu Yuanshen-nya
selalu memikirkan diri sendiri, apakah ini bisa memengaruhi pencapaian Ding 31 di
dalam Xiulian?
Shifu: Zhu Yuanshen dengan anda mencapai kondisi Ding adalah dua hal. Tidaklah
mungkin mencapai keheningan pada saat permulaan. Mengapa seseorang tidak bisa
hening? Karena keterikatan hati manusia terlalu banyak, masalah bisnis anda, studi
anda, pekerjaan anda, konflik antara sesama manusia, anak anda menderita penyakit,
orang tua anda tidak ada yang mengurusi, hal-hal duniawi lainnya, tidak ada yang tak
terpikirkan oleh anda, setiap hal juga menjadi pertimbangan yang sangat berat dalam
otak anda. Coba anda sekalian pikirkan, dapatkah anda menjadi hening? Anda sekali
duduk di tempat, anda berkata bahwa anda tidak berpikir sesuatu, dia sendiri
menggelegak, maka metode apa pun juga tidak bisa hening. Persis seperti yang saya
katakan dalam buku, anda mengatakan bahwa anda di mulut melafal nama Buddha
bisa hening, mengamati hati bisa hening, atau dengan menghitung angka bisa hening,
semua itu tidak bisa mencapai hening. Ia hanyalah semacam cara, tidak memerankan
fungsi yang mutlak. Jalan satu-satunya adalah dengan berangsur-angsur memandang
hambar keterikatan hati anda, keterikatan hati di tengah manusia biasa. Saat anda
memandangnya hambar, anda secara alami dapat mencapai hening. Saat anda benarbenar dapat mencapai hening, anda sudah berada dalam taraf kondisi yang sangat
tinggi. Namun ada satu hal, apakah setelah Xiulian Falun Dafa anda jadi sama seperti
biksu, apa pun sudah tidak mau lagi, dalam hal materi apa pun juga tidak punya lagi?
Bukan demikian. Kita semaksimal mungkin menyesuaikan manusia biasa menjalani
Xiulian, karena anda berada dalam masyarakat manusia biasa, anda tidak boleh
berlaku spesifik, secara permukaan anda adalah seorang manusia yang normal, jadi
harus semaksimal mungkin menyesuaikan manusia biasa menjalani Xiulian. Perihal
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apakah harus menikah, orang muda perlu menikah, bisnis apa yang pantas anda
kelola, anda menduduki suatu jabatan, semua ini tidak berpengaruh. Kami kemukakan
sebuah prinsip, bahwa manusia selalu punya konflik masing-masing di setiap lapisan
masyarakat manusia biasa ini, kita mengesampingkan kungkungan agama, aliran Tao
tidak dapat melompat ke luar dari Taichi-nya, agama Buddha juga tidak dapat
melompat ke luar dari prinsipnya, jadi kami mengesampingkan doktrin agama, yang
kami bicarakan adalah prinsip keseluruhan alam semesta.
Kami menemukan bahwa tak peduli anda adalah orang dari tingkat sosial mana
pun, tak peduli pekerjaan apa yang anda lakukan, orang dengan profesi apa pun, anda
juga dapat Xiulian. Mengapa? Seorang pekerja biasa, demi sandang dan pangan, dia
akan timbul konflik dengan orang di sekelilingnya, dengan pekerjaannya, jadi dalam
konflik tersebut, bagaimana dia menjadi seorang yang baik. Lalu sebagai pekerja yang
mengenakan dasi, juga disebut pegawai, dia berada pada tingkatan dia itu, bagaimana
menjadi seorang yang baik, di antara manusia juga terjadi saling memperebutkan
kepentingan pribadi. Dalam berbagai aspek, bagaimana dia menjadi seorang yang baik
di dalam konflik tersebut. Mereka yang menjadi bos, bagaimana dia dalam tingkat
sosialnya berbisnis, di tengah konflik antara bos dengan bos, gesekan di antara orangorangnya, bagaimana dia menjadi seorang yang baik. Dia juga ada konflik darinya.
Menjabat presiden juga sama, dia menjabat presiden, dia mencurahkan perhatian demi
negara ini, ada yang sesuai dengan keinginan hatinya, ada yang tidak sesuai; ada yang
berhasil, ada yang tidak berhasil, antara negara dengan negara masih ada konflik,
maka ada hal-hal yang harus menjadi perhatian baginya. Manusia hidup memang
demikian, jadi dalam setiap taraf kondisi, anda juga tidak dapat lepas dari masalah
duniawi, anda tidak dapat terpisah dari manusia, tidak dapat terpisah dari masyarakat,
maka anda selalu ada konflik. Di dalam konfilk-konflik tersebut, bagaimana anda
menjadi seorang yang baik, bila anda mampu menjadi seorang yang baik maka anda
telah melampaui manusia biasa.
Yang kami kemukakan adalah prinsip ini, bukan dari segi materi menyingkirkan
sesuatu dari anda, yang disingkirkan adalah sifat hati manusia itu. Sekalipun bisnis
anda dikelola dengan sangat besar juga tidak apa-apa, juga tidak memengaruhi Xiulian
anda. Bisnis anda dikelola dengan sangat besar, tentu saja keuntungan yang diraih jadi
banyak, namun dalam hati anda tidak memandang berat pada uang. Demi keuntungan
secuil terikat bukan kepalang, anda tidak seperti itu. Rumah anda dibangun dengan
emas, anda dalam hati tidak terikat, memandangnya sangat hambar. Ini adalah kriteria
yang disyaratkan untuk kita sebagai orang Xiulian. Sekiranya anda menduduki jabatan
yang seberapa tinggi, anda juga dapat berbuat kebaikan untuk khalayak, ini adalah
kriteria yang kami syaratkan untuk orang Xiulian, bukankah demikian? Kami melompat
ke luar dari agama untuk membicarakan hal ini, kami bicarakan intinya. Dalam
lingkungan mana pun juga dapat Xiulian. Namun ada satu hal, Xiulian di tengah
manusia biasa, adalah secara langsung mengasah hati manusia. Dari itu mengapa
saya mengatakan sungguh-sungguh menyelamatkan anda? Dikarenakan anda sendiri
benar-benar meningkatkan diri sendiri, benar-benar sedang menanggung tekanan
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masyarakat ini, anda sendiri benar-benar sedang meningkatkan diri sendiri, jadi Gong
ini patut diberikan kepada anda, maka kami pun menyelamatkan anda.
Fu Yuanshen juga bisa memperoleh Gong, namun sampai kapan pun ia juga
adalah pelindung anda, dia juga dapat berhasil kultivasi mengikuti anda. Anda jangan
mengira hari ini saya telah mengutarakan hal-hal ini, kalian masih belum dapat
memahami setinggi itu. Saya beri tahu anda sekalian, ada orang masih membicarakan
perihal metode Xiulian lainnya, Gong ini bagaimana, Gong itu bagaimana, anda masih
tidak dapat memahami makna dari perkataan yang tadi saya bicarakan ini! Segala
metode Xiulian dalam sejarah semuanya menyelamatkan Fu Yuanshen anda, tidak
menyelamatkan anda, memang tidak menyelamatkan anda! Saya telah menyingkap
satu misteri sepanjang zaman! Saya telah mengalami kesulitan yang amat besar,
barulah hal ini boleh diungkap secara terbuka. Dahulu bagaimanapun anda
berkultivasi, anda juga tidak diselamatkan, siapa yang anda kultivasikan? Anda telah
berkultivasi seumur hidup, anda masih harus masuk ke enam jalur reinkarnasi, siklus
kehidupan berikutnya anda tidak tahu reinkarnasi menjadi apa, coba katakan bukankah
anda menyedihkan! Mengapa demikian? Dulu, baik itu agama, maupun metode Xiulian
lainnya, tidak menyelamatkan Zhu Yuanshen ini. Karena mereka menganggap Zhu
Yuanshen terlalu sulit untuk diselamatkan, terlalu tersesat. Dengan saya berbicara
begini, anda sekalian mungkin merasa telah mengerti, namun sekali keluar pintu anda
kembali berbuat sesuka hati anda, di tengah kepentingan realitas manusia biasa, dia
terhanyut lagi, bersaing dan berebut, dijamin dia jadi seperti ini. Jadi para Dewa telah
melihat manusia terlalu sulit diselamatkan. Tetapi yang saya selamatkan adalah anda,
Fu Yuanshen anda juga dipanggil satu nama yang sama dengan anda, lahir
bersamaan dari rahim ibu, sama-sama mengendalikan tubuh ini, hanya saja anda tidak
tahu keberadaannya. Yang diselamatkan orang lain adalah dia, seseorang menghadap
pada anda berbicara, sebenarnya orang itu berbicara pada dia. Ada kalanya anda
tanpa sengaja telah mengucapkan beberapa perkataan, namun bukan otak anda yang
sedang berbicara. Ada banyak orang bermeditasi, begitu meditasi sudah tidak tahu
segala apa pun, sekali duduk bisa beberapa jam. Wah, saat dia sadar dari samadi
masih sangat gembira, "lihatlah saya berlatih dengan sangat bagus, sekali duduk bisa
beberapa jam, sudah mencapai samadi." Sungguh sangat menyedihkan! Apakah anda
sudah berlatih Gong? Apakah anda tahu? Yang dilatih seluruhnya adalah orang lain.
Dulu ada aliran Tao demi membuat Zhu Yuanshen anda tidak sadar, agar Fu
Yuanshen dapat Xiulian, anda disuruh minum arak. Praktisi aliran Tao ada banyak
yang minum arak, minum hingga membuat diri sendiri tidak sadarkan diri, apa pun
sudah tidak tahu lagi, sudah tertidur nyenyak, orang lain membawa Fu Yuanshen-nya
berlatih Gong. Yang saya ungkapkan adalah misteri sepanjang zaman, jangan mengira
saya di sini dengan begitu saja telah mengungkapnya. Apa yang disebut metode ini,
metode itu, karena mereka melihat manusia tidak dapat berhasil kultivasi, mungkin dia
berbaik hati, dari tubuh anda telah berhasil kultivasi seseorang, anda juga terhitung
telah mengumpulkan De, telah menanggung penderitaan, masa muda anda
bagaimanapun juga telah dihabiskan dalam agama, jadi bagaimana? Pada siklus
kehidupan mendatang juga memperkenankan anda reinkarnasi menjadi satu Fu
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Yuanshen, mungkin juga demikian, saya lihat kesempatan ini sangat tipis. Kemudian
anda diminta kembali Xiulian, ini juga sangat jarang. Namun ada sebagian orang bisa
mendapatkan balasan berkah. Bagaimana balasan berkahnya? Menjadi pejabat tinggi,
kaya raya, punya bisnis besar, siklus kehidupan berikutnya beginilah diatur. Karena
dalam seumur hidupnya, bagaimanapun juga dia telah mengumpulkan De, telah
mengumpulkan berkah. Saya pikir yang hadir di sini siapa pun juga tidak ingin seperti
ini. Setiap kali ketika saya selesai membicarakan hal-hal tersebut, orang lain
menyinggung kembali pada saya tentang Gong ini bagaimana, Gong itu bagaimana,
agama ini bagaimana, agama itu bagaimana, saya merasa kualitas kesadarannya
terlalu rendah. Anda sekalian bisa membaca karakteristik Falun Dafa kami itu, di
atasnya terdapat apa pun, orang-orang malah tidak memerhatikan, menganggapnya
satu perkataan biasa-biasa dan terlewat begitu saja. Itu adalah peraturan alam
semesta, dahulu memang adalah demikian.
Mungkin setelah anda keluar dari arena ini, akan merasakan tubuh sangat
nyaman, namun ada satu hal, seiring Xiulian anda, tubuh anda masih bisa merasa tidak
nyaman. Mengapa? Karena anda dalam siklus kehidupan yang berkali-kali juga ada
karma. Karma dari satu siklus kehidupan tidak dapat sekaligus didorong ke luar, bila
sekaligus didorong ke luar maka orang bersangkutan seketika bisa meninggal. Jadi
kami berangsur-angsur menyingkirkan karma ini ke luar tubuh, disingkirkan keluar dari
dalam tubuh, maka lewat satu periode waktu, anda akan merasakan tubuh sangat tidak
nyaman, mengira apakah telah menderita penyakit?! Saya beri tahu anda sekalian, itu
bukan penyakit. Namun yang diwujudkan memang luar biasa menderita, ada yang
sangat parah, perwujudannya sangat parah. Namun ada orang tahu, sekali dia merasa
tidak nyaman dia gembira, mengatakan bahwa Guru telah memedulikan saya, sedang
menyingkirkan penyakit untuk saya, sedang menyingkirkan karma untuk saya. Ada
orang tidak ada perasaan tidak nyaman pada tubuhnya, dia malah sangat cemas,
apakah Guru tidak memedulikan saya, mengapa tidak menghapus karma saya? Akan
tetapi, acap kali ada beberapa praktisi baru sekali merasa tubuhnya tidak nyaman, dia
merasa ini adalah penyakit, lalu minum obat, dia mengira sambil berlatih Gong sambil
minum obat adalah lebih baik. Karena kami telah melihat satu prinsip, bahwa rumah
sakit tidak bisa menghapus karma, dokter bukan orang Xiulian, maka dia tidak punya
keagungan De ini, dia adalah ahli di tengah manusia biasa, dia hanya dapat
menyingkirkan penderitaan di permukaan ini bagi anda, meninggalkan penyakit ini bagi
anda pada ruang dimensi yang lebih dalam. Minum obat adalah menekannya ke dalam
tubuh, sama dengan mengumpulkan dan menyimpannya, dari segi permukaan sudah
tidak sakit lagi, namun terkumpul dan tersimpan di lapisan lebih dalam pada tubuh.
Operasi juga sama, umpama tumbuh sebuah tumor, tumor ini diangkat melalui operasi,
dia hanya mengangkat materi pada permukaan ini, sedangkan penyebab
sesungguhnya yang menimbulkan penyakit ada pada ruang dimensi lain, dia sama
sekali tidak tersentuh. Maka karma penyakit yang sangat parah masih bisa kambuh,
ada yang sepertinya sudah sembuh, pada masa kehidupan sekarang tidak kambuh
lagi, kalau begitu pada siklus kehidupan mendatang ia juga akan datang lagi, karena ia
telah ditekan masuk ke lapisan yang dalam, cepat atau lambat pasti muncul ke luar.
Karma seseorang bagaimanapun harus dibayar, beginilah prinsip yang berlaku. Yang
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kami lakukan di sini adalah ingin mendorong ke luar semua benda-benda kotor anda,
dari sumber hakiki jiwa anda. Akan tetapi tidak ada orang yang mengerjakan hal
semacam ini, hanya menyangkut Xiulian boleh dikerjakan, kami mengerjakan hal-hal ini
untuk anda. Namun anda sekalian harus menjaga Xinxing dengan mantap, tidak boleh
sekali tubuh merasa tidak nyaman, "Wah, saya kena penyakit lagi." Bila anda kena
penyakit lalu anda minum obat, kami juga tidak memedulikan, karena Xiulian
mengandalkan kualitas kesadaran, tidak ada ketentuan yang memaksakan suatu hal
apa pun. Kami tidak mengatakan bahwa bila anda merasa tidak nyaman, anda juga
tidak boleh minum obat, tidak demikian.
Ada sebagian orang tidak dapat memperlakukan diri sendiri sebagai praktisi
Gong, dia hanya berlatih Gong namun juga tidak belajar Fa, hal apa pun dia lakukan.
Anda jangan lihat dia sudah berlatih Gong, Fashen saya juga tidak memedulikan dia.
Tidak dipedulikan berarti dia adalah manusia biasa, maka dia bisa menderita penyakit.
Jika kami menetapkan tidak memperkenankan anda minum obat, anda tidak dapat
memperlakukan diri sendiri sesuai kriteria orang Xiulian, anda masih seorang manusia
biasa, tiba saatnya anda menderita penyakit, anda mengatakan Li Hongzhi tidak
memperkenankan saya minum obat, oleh sebab itu saya tidak mengatakan boleh
minum obat atau tidak, anda sendiri yang menentukan. Sebenarnya itu adalah ujian
buat anda, anda tidak dapat memperlakukan diri sendiri sebagai praktisi Gong, anda
masih akan ada penyakit, demikianlah prinsipnya. Kami hanya mengemukakan
prinsipnya, maka saya seyogianya telah beri tahu anda sekalian, selanjutnya bila anda
ingin Xiulian, anda mengalami tidak nyaman pada tubuh, sangat mungkin adalah
sedang mendorong ke luar karma anda dari masa dan siklus kehidupan sebelumnya.
Saya telah melihat ada orang sudah reinkarnasi beberapa puluh masa dan siklus
kehidupan, ada yang di atas ratusan siklus, pada setiap masa dan siklus kehidupan
juga eksis banyak sekali penyakit, semuanya harus didorong ke luar untuk anda,
pokoknya semuanya harus disingkirkan untuk anda. Yang diangkat dari suatu ruang
dimensi lain lebih banyak. Harus diangkat sebagian untuk anda. Namun tidak dapat
seluruhnya diangkat dari ruang dimensi lain, karena anda diharuskan mengalami
sedikit penderitaan, jika tidak menanggung berarti seseorang telah berbuat hal buruk
namun tidak mau membayar. Tiba suatu hari anda berhasil kultivasi, anda diletakkan
pada posisi Buddha, anda bahkan akan merasa tidak pantas berdiam di sana. Orang
lain juga akan merasa bagaimana dia bisa naik ke atas? Betulkah demikian? Maka
anda harus menanggung sebagian penderitaan. Jadi bersamaan anda menanggung,
kualitas kesadaran anda akan ditingkatkan. Apakah anda menganggapnya sebagai
penyakit? Atau menganggapnya sebagai penghapusan karma dari orang Xiulian?
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