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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Amerika Serikat Timur 

(Li Hongzhi, 27-28 Maret 1999 di Newyork) 

Sebenarnya konferensi Fa kali ini adalah satu pertemuan bertukar pengalaman 

belajar Fa yang diorganisasi oleh pengikut Falun Dafa dari pesisir laut timur Amerika 

Serikat, akan tetapi dilihat dari keadaan sekarang ini, kita yang hadir di sini terdapat 

banyak orang yang datang dari negara atau daerah lain, kalian semua mungkin telah 

memperkirakan, Shifu kemungkinan akan hadir. Maka di sini saya juga sebelumnya 

memberi tahu kepada kalian, selanjutnya di daerah mana pun diadakan konferensi 

bertukar pengalaman lagi, saya mungkin tidak akan hadir, dengan begitu anda tidak 

datang sia-sia. Karena di berbagai daerah seluruh dunia hampir setiap minggu ada 

konferensi bertukar pengalaman Dafa, saya tidak dapat mengikuti semuanya, hal ini 

saya beri tahu kepada kalian sebelumnya. 

Di samping itu pertemuan kita kali ini diorganisasi dengan lebih baik, ada banyak 

praktisi diam-diam telah melakukan banyak hal, demi konferensi kali ini telah 

menyumbangkan banyak tenaga, di sini saya mewakili anda semua menyampaikan 

rasa terima kasih kepada para praktisi tersebut, yang telah menyediakan suatu 

lingkungan sedemikian rupa bagi kita. Bersamaan itu konferensi besar kita kali ini juga 

harus diselenggarakan dengan baik, konferensi Dafa mutlak tidak boleh dijadikan 

formalitas belaka. Harus diselenggarakan menjadi suatu pertemuan yang betul-betul 

dapat meningkatkan diri sendiri, menemukan jarak kesenjangan dan kekurangan diri 

sendiri, benar-benar dapat mendorong anda semuanya meningkat dan mencapai 

kesempurnaan, agar tidak mengecewakan para praktisi yang telah memberi 

sumbangsih terhadap konferensi ini, dan juga dapat sungguh-sungguh 

mengembangkan fungsi dari konferensi kita ini. Pertemuan di daerah-daerah lainnya 

juga harus demikian, harus membuat pertemuan seperti ini benar-benar dapat berguna 

terhadap peningkatan Xiulian anda semua, tidak sekadar formalitas belaka. 

Xiulian tidak bisa dilihat ada berapa jumlah orangnya, saya telah mengatakan, 

saya tidak peduli banyak orang atau sedikit. Sekalipun hanya ada satu persen orang 

yang Xiulian, maka hal-hal yang saya lakukan tidaklah sia-sia. Apalagi kita ada banyak 

orang. Anda semua sedang Xiulian, dan taraf peningkatannya sangat besar, semua 

dalam peningkatan pesat. Kalian juga sangat gigih maju, hal ini saya telah melihatnya. 

Dewasa ini di seluruh dunia Dafa kian dikenal oleh lebih banyak orang, yang belajar 

Dafa kian hari akan kian banyak. Maka secara relevan adalah akan mendatangkan 

beberapa masalah, yaitu ketika kalian pada awal mengenal Fa ini, mungkin kalian 

semuanya juga banyak keragu-raguan, ada banyak masalah yang kurang dimengerti 

akan terefleksi ke luar. Saya kira para praktisi baru yang hadir di antara kita, tak peduli 

anda bangsa apa, dari negeri mana, pada waktu belajar Fa, anda perlu terus-menerus 

membaca buku, dengan demikian baru dapat memecahkan keragu-raguan dalam hati 

anda sendiri. Dalam setiap pertemuan saya selalu mengatakan: Pada waktu Xiulian 

kalian harus berulang-ulang membaca buku. Mengapa saya selalu mengulang 
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perkataan ini? Karena tiap hari selalu ada orang baru datang belajar Dafa, maka kata-

kata ini untuk selanjutnya tetap akan diucapkan. Dengan kata lain, saya mengajarkan 

Fa ini, tujuannya adalah supaya manusia dapat Xiulian, supaya manusia dapat 

meningkat, hal ini juga adalah pasti tak diragukan lagi. Dalam praktiknya juga sudah 

terbukti mencapai tujuan tersebut. 

Akan tetapi, kita semua mengetahui, tubuh fisik saya ini dalam dunia manusia 

hanyalah seorang manusia, jika setiap praktisi semuanya saya yang memberitahukan 

bagaimana berkultivasi, kalian tahu ini sukar dilakukan. Karena ada seratus juta lebih 

orang yang belajar, kelak masih ada lebih banyak lagi. Oleh karena Dafa ini telah 

disebarkan, dan saya di dunia manusia ini tidak dapat berhadapan langsung dengan 

kalian mengutarakannya kepada setiap orang, mengajarkan kepada anda. Namun saya 

mengharapkan anda meningkat, benar-benar dapat membuat anda meningkat ke atas, 

bahkan mencapai tingkat kesempurnaan. Maka bila saya tidak dapat melakukan hal ini, 

bukankah saya sedang menipu kalian? Akan tetapi dalam praktiknya telah terbukti, 

kalian tidak hanya mencapai kemajuan dalam Xiulian, juga telah berkultivasi dengan 

sangat baik, ini telah membuktikan bahwa saya dapat bertanggung jawab kepada 

kalian, kata-kata yang saya ucapkan memang mencapai sasaran. Tadi telah saya 

katakan, begitu banyak praktisi, saya tidak dapat bertemu dengan anda, tidak dapat 

langsung dari tangan ke tangan mengajari anda, tapi asalkan anda membaca buku 

"Zhuan Falun" ini, anda akan mendapatkan semua yang seharusnya anda dapat. 

(Tepuk tangan) Kalian semua tahu buku ini bukanlah buku biasa. Ia adalah Fa. 1 

Masyarakat kita juga mempunyai hukum yang berbeda, teori yang berbeda, juga ajaran 

yang berlainan, akan tetapi saya beri tahu anda, itu semua adalah benda manusia, 

adalah benda pada tingkatan masyarakat manusia biasa. Sedangkan yang saya 

ajarkan kepada kalian hari ini, jauh melampaui seluruh ajaran masyarakat manusia dan 

semua hukum manusia biasa. Maka, sebagaimana ia adalah demikian rupa, tentu di 

dalamnya terdapat kandungan makna yang mulia dan tak terhingga. Dengan kata lain, 

jika anda ingin Xiulian, Fa ini benar-benar dapat membimbing anda meningkat. Buku ini 

dilihat dari permukaan semuanya adalah huruf hitam di atas kertas putih, dengan buku 

umum lainnya tiada bedanya. Akan tetapi mata manusia hanya dapat mengenali 

masalah dalam batas ruang dimensi masyarakat manusia biasa. Melampaui lingkup 

batas tersebut manusia tidak dapat melihatnya, ilmu pengetahuan sekarang juga tidak 

dapat berkembang sampai tahap tersebut, juga tidak dapat memahaminya. Akan tetapi 

pada ruang dimensi lain, pada taraf kondisi yang lebih tinggi yang belum dapat dikenali 

manusia, masih terdapat lingkungan hidup yang berlainan dan ruang dimensi 

keberadaan kehidupan itu. Dengan kata lain, dalam ruang dimensi manusia ini Ia 

adalah sebuah buku, akan tetapi dilihat dari ruang dimensi lain sudah bukan begitu lagi, 

Ia adalah sebuah hukum langit. Di sini saya bukan mengatakan bahwa saya Li Hongzhi 

betapa mulia. Saya sering mengatakan kepada kalian, saya ini adalah seorang 

manusia, anda boleh tidak menganggap saya begitu mulia. Karena yang saya ajarkan 

kepada anda adalah Fa ini, yang dapat membuat anda semuanya datang bersama 

kemari untuk Xiulian, supaya kalian dapat meningkat naik, dapat mengenal Fa ini. 

                                                 
1
 Fa -- Hukum. 
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Karena ada banyak praktisi yang tidak dapat menjumpai saya, maka saya sering 

mengatakan, harus berpedoman pada Fa sebagai Guru.” Fa ini dapat membimbing 

segala sesuatu dalam Xiulian anda, di belakang huruf hitam pada kertas putih terdapat 

Buddha, Tao dan Dewa yang tak terhitung banyaknya. Pada waktu anda membaca 

buku, anda ingin meningkat, anda ingin mencapai taraf kondisi apa, taraf kondisi anda 

seharusnya berada pada tingkatan yang mana, Dewa yang berada di belakang tiap 

huruf tentu dapat menyadarkan anda akan kandungan makna yang sebenarnya di balik 

setiap huruf pada tingkatan yang berbeda. Inilah sebabnya mengapa anda semua di 

dalam berulang-ulang membaca buku, pada satu baris huruf yang sama selalu terdapat 

pemahaman yang berbeda. Kalian yang hadir di sini tidak sedikit yang telah 

membacanya di atas seratus kali, jumlah orang yang telah membaca ratusan kali buku 

ini di antara ratusan juta praktisi Dafa sudah bukan dalam jumlah kecil lagi, kalian 

semua masih membacanya. Kalian sudah tidak dapat melepaskan Fa ini, karena kalian 

makin baca, objek di dalamnya makin banyak, makin baca makin banyak yang 

dipahami, jauh melampaui apa yang dapat dimengerti manusia sekarang, termasuk 

yang dapat diketahui oleh ilmu pengetahuan sekarang, dengan demikian kalian niscaya 

dapat meningkat. Tidak diragukan lagi, Fa dapat membimbing anda meningkat. 

Membimbing anda Xiulian, juga dapat membantu anda melakukan banyak sekali 

pekerjaan. Akan tetapi, saya beri tahu kalian, Xiulian anda sendiri adalah yang 

terpenting. Bila seseorang tidak mempunyai sebuah keinginan hati untuk Xiulian, maka 

apa pun tak layak dibicarakan lagi, anda harus mempunyai sebuah keinginan hati yang 

teguh untuk Xiulian. Melalui belajar Fa, anda pun dapat kian memahami prinsip-prinsip 

tersebut, juga dapat kian memperteguh hati anda. Anda jangan takut terjadi masalah, 

saya sangat senang kalian dapat menemui masalah. Ada banyak pertanyaan yang tak 

dapat dipecahkan dan ingin ditanyakan, sesungguhnya dengan kalian terus-menerus 

membaca buku di dalam Xiulian, semuanya pasti diberikan jawabannya. Banyak 

praktisi lama telah mengetahui, pada waktu pertama kali membaca buku akan ada 

banyak sekali pertanyaan: Mengapa? Mengapa? Bahkan ada banyak pemikiran 

semuanya berupa pemahaman pada tahap permulaan: “Apakah semua ini benar?” 

Akan ada pemikiran yang demikian. Tetapi waktu anda membaca kedua kalinya, 

semua pemikiran, pertanyaan anda ini akan mendapatkan jawabannya. Bersamaan 

anda membaca kedua kali, juga akan timbul pertanyaan baru, tetapi pada waktu anda 

membaca ketiga kalinya anda tetap akan diberi jawabannya. Begitulah suatu proses 

yang maju setapak demi setapak, kelihatannya sederhana, saya beri tahu kalian, pada 

hakikatnya inilah Xiulian, karena anda tiap membaca sekali, anda telah berada dalam 

peningkatan. 

Kalian semua tahu sekarang ada ratusan juta orang telah mendapatkan Fa, dalam 

sejarah penyebaran Fa ortodoks tidak pernah mencapai jumlah begitu banyak orang. 

Sudah barang tentu yang ingin saya lakukan adalah jumlah orang yang lebih banyak 

lagi, kalian praktisi lama telah mengetahui, dewasa ini berada pada suatu keadaan 

khusus dalam sejarah, maka baru diajarkan Fa yang begitu besar. Oleh karena itu 

kalian dalam Xiulian harus banyak membaca buku. Ini adalah langkah terpenting dalam 

peningkatan kalian. Harus dilakukan demikian, manusia di dalam masyarakat manusia 

biasa, yang tersentuh semuanya adalah benda realitas dari masyarakat manusia biasa. 
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Kalian bila tidak dengan ketat menggunakan waktu untuk membaca buku, maka akan 

melemahkan pikiran Xiulian anda, melemahkan tekad Xiulian anda, mengakibatkan 

anda tidak begitu gigih maju dalam Xiulian, bahkan meninggalkannya, itu mungkin saja 

terjadi. Akan tetapi saya sering berpikir, manusia telah mendapatkan Fa, itu sangat 

tidak mudah. Bila anda tidak menghargainya, itu sangat disayangkan. Sebab ini adalah 

suatu peristiwa yang belum pernah ada sejak ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bahkan 

sejak terciptanya langit dan bumi. Dahulu bagaimana boleh memublikasikan Fa sejati 

alam semesta untuk diutarakan kepada manusia? Ini sama sekali tidak mungkin. 

Saya sudah katakan, karena sekarang berada pada masa sejarah yang sangat 

khusus, baru saya mengutarakannya. Kelak akan terjadi perubahan besar pada 

masyarakat manusia, akan ada banyak fenomena yang spesifik muncul dalam alam 

semesta. Ilmu pengetahuan sekarang sudah menemukan, terdapat planet baru yang 

terbentuk dan planet lama yang hancur secara terus-menerus. Bukankah sekarang ini 

juga terus-menerus dimuat dalam surat kabar, semula pada tempat ini tidak ditemukan 

apa-apa, namun kemudian telah bertambah satu galaksi, banyak planet kuno sedang 

tercerai-berai, banyak planet baru sedang muncul. Peristiwa ini terjadi pada badan 

langit yang sangat jauh, perlahan-lahan ia akan makin dekat dengan ruang lingkup 

yang dapat dilihat oleh mata fisik umat manusia, pemandangan demikian juga akan 

muncul. Sudah tentu, masalah yang saya katakan seyogianya memberi tahu anda 

semua, berhubung saya berada pada suatu kondisi sejarah yang sangat khusus, maka 

Fa ini baru diajarkan. Oleh sebab itu anda semua harus menyayanginya. Bila anda 

tidak mempelajari Fa, tentu juga tidak tahu berharganya Dia. Bila anda dapat belajar Fa, 

makin belajar akan makin mengetahui betapa berharganya Dia. 

Segala agama yang ada pada umat manusia semua juga sudah melewati suatu 

masa hampir 1.000 tahun atau lebih kurang 1.000 tahun. Dalam masa waktu yang 

panjang sekali, mereka sudah kehilangan hal-hal yang paling hakiki dan paling dasar 

dari agama. Dengan perkataan lain, ia sudah tidak dapat berfungsi mencapai tujuan 

agar orang dapat membubung kembali mencapai standar kesempurnaan untuk pergi 

ke surga, dapat juga dikatakan sekarang ia sudah tidak dapat berperan mencapai 

fungsi ini, hanya saja manusia hidup dalam imajinasinya sendiri. Oleh sebab itu saya 

baru memilih saat ini mengajarkan Dafa. Kalian harus tahu, ketika saya sedang 

mengajarkan Fa ini, bila tidak dapat mencapai tujuan, secara relevan masih akan 

mendatangkan sebuah masalah yang sangat serius. Saya selama ini memang tidak 

membicarakannya dengan kalian. Sebelum membicarakan masalah ini, saya lebih dulu 

membicarakan satu masalah dalam masyarakat. Kalian tahu masyarakat manusia, 

khususnya seribu-dua ribu tahun belakangan ini, segala macam teori, yang baik, yang 

jahat dan yang bersifat netral sangatlah banyak, ditambah dengan berbagai ajaran 

dalam agama, khususnya beberapa agama yang sejati pada saat awal tujuannya juga 

agar manusia berubah menjadi orang baik, dengan kuat telah mempertahankan 

standar moral masyarakat umat manusia, bersamaan juga membuat orang-orang yang 

berubah menjadi lebih baik tingkatnya dapat naik, sehingga kembali asal ke surga 

mereka. Namun dalam masa waktu yang panjang sekali, ajaran tersebut secara 

perlahan-lahan telah dilemahkan oleh konsepsi pikiran manusia sekarang, orang-orang 
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juga makin lama makin tidak dapat menerimanya, makin lama makin tidak 

memercayainya. Menganggap pergi ke gereja mengikuti acara mingguan sebagai 

suatu perilaku peradaban, bukannya ingin benar-benar berbuat menurut perkataan 

Yesus, Bunda Maria, atau Yahwe. Bila tidak dapat mencapai tuntutan tersebut, anda 

tidak akan dapat pergi ke surga. Tidak dapat berbuat menurut permintaan Buddha, 

anda tidak dapat pergi ke surga. Ada orang berkata saya sedang berbuat menurut 

permintaannya, sebenarnya bagaimana anda harus berbuat menurut perkataannya, 

anda sudah tidak tahu. Inilah salah satu sebab pokok yang saya katakan mengapa 

dalam agama sudah tidak dapat Xiulian, tidak dapat membuat anda kembali ke asal. 

Dengan demikian hari ini saya mengajarkan Fa yang begitu besar, dapat 

menggetarkan hati semua orang. Asalkan anda baca buku, anda akan tahu ini adalah 

buku yang baik. Asalkan anda baca buku, anda akan tahu kemuliaan Fa. Yang saya 

utarakan adalah prinsip sejati dalam alam semesta, setiap orang juga akan tergetar 

oleh Fa ini. Orang yang berubah menjadi sangat buruk, orang-orang yang sama sekali 

bertolak belakang dengan karakteristik alam semesta, dia juga akan terguncang oleh 

Fa ini. Mengapa? Sebab dia sudah sama sekali beroposisi dengan Fa ini, dia akan 

menjadi sangat takut dan benci, dengan kata lain orang seperti ini sudah habis tak 

tertolong sama sekali! Oleh sebab itu setiap orang juga akan tergetar oleh Fa ini, baik 

anda menyetujuinya atau menentangnya. 

Dengan demikian, tadi saya katakan bersamaan dengan mengajarkan Dafa ini, 

juga akan mendatangkan satu masalah yang sangat serius. Dari dahulu sampai 

sekarang semua prinsip teori yang ada sudah tidak dapat membuat hati manusia 

kembali pada masa yang paling baik, sedangkan Dafa fundamental alam semesta yang 

saya ajarkan, dalam praktiknya terbukti dapat membuat orang mencapai 

kesempurnaan. Namun jika Fa ini tidak dapat membuat kalian kembali meningkat, 

maka umat manusia dari dahulu sampai sekarang dan nanti seterusnya sudah tidak 

mungkin ada cara apa pun yang dapat membuat kalian kembali meningkat, umat 

manusia niscaya sudah tidak ada harapan lagi, ini adalah sangat berbahaya! Bila Fa ini 

tidak dapat benar-benar berfungsi seperti demikian atau mengalami pengrusakan, 

maka umat manusia sudah tak tertolong lagi. (Tepuk tangan) Sebab Dia adalah prinsip 

Fa yang paling tinggi dari alam semesta, sudah tidak mungkin ada prinsip Fa apalagi 

yang dapat berfungsi sebagai kekuatan Dafa fundamental alam semesta. Namun 

dalam praktiknya terbukti saya membawa kalian telah melewati tahapan ini. Saya 

benar-benar telah membuat para praktisi meningkat naik, benar-benar telah membuat 

para pengikut berkultivasi naik, dan juga dapat membuat lebih banyak orang mengenal 

Dia. Tak peduli moral masyarakat manusia merosot dengan drastis, berubah menjadi 

begitu tidak baik, namun saya menemukan walaupun manusia dalam ketidak-

tahuannya sedang melakukan perbuatan yang buruk, sedang melakukan perbuatan 

yang salah, begitu mengenal Fa ini, dia akan berbuat menurut Fa ini. Dapat dikatakan, 

manusia masih mempunyai sifat kebuddhaan, masih ada niat baik, masih ada sifat 

hakiki baiknya yang eksis, hanya dalam kondisi ketidak-tahuan telah banyak 

melakukan hal yang buruk. 
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Saya telah membawa kalian melewati tahapan ini, bagi saya dapat dikatakan 

patut merasa gembira dan lega. (Tepuk tangan) Bagi praktisi kita, bagi masyarakat 

manusia, dapat dikatakan itu barulah yang paling menggembirakan, sebab kalian 

benar-benar telah melewati, telah keluar dari situasi berbahaya yang paling 

menakutkan. (Tepuk tangan) Kalian semua tahu banyak peramal dalam sejarah, 

banyak master qigong, banyak orang yang terbuka kesadarannya dalam agama, telah 

membicarakan banyak sekali hal mengenai masyakarat manusia pada masa akhir 

abad ini akan terjadi bencana yang begini atau begitu, bahkan manusia akan berada di 

bawah sebuah kondisi yang dimusnahkan. Tentu ini bukan saya yang mengatakan, 

saya sedang mengatakan ucapan-ucapan dari para peramal tersebut. 

Dapat terjadi atau tidak, saya boleh memberikan kepada manusia suatu jawaban 

yang jelas, anda semua tahu seperti yang saya katakan dalam [Zhuan Falun], contoh 

yang saya kemukakan itu, sebuah apel busuk, bumi di dalam alam semesta yang 

mahabesar ini, sama seperti kita melihat sebuah apel, ia sudah busuk ke dalam-

dalamnya. Setiap molekul dalam apel sama seperti setiap orang, juga sudah busuk, 

kalau begitu bukankah apel ini harus dimusnahkan, dibuang, dan dibenahi? Bila 

masyarakat manusia moralitasnya sudah begitu rendah hingga taraf demikian, dalam 

pandangan Dewa, bukankah seperti apel busuk tersebut harus dimusnahkan? Namun 

sebagai Dewa, kita semua tahu, khususnya Dewa pada tingkat yang dekat dengan 

manusia, mereka sangat berbelas kasih terhadap manusia, mereka lalu ingin menolong 

manusia. Tapi coba anda semua pikirkan, sebuah apel busuk kamu ingin 

menyelamatkannya, kamu bilang apel busuk ini jangan dibuang, diletakkan dalam 

kamar, namun ia makin lama makin busuk, penuh dengan ulat, kamar kamu yang 

bersih itu ditaruh sebuah apel busuk yang penuh dengan ulat, mengapa kamu ingin 

menaruhnya di situ? Jika harus menaruhnya di situ, bukankah kamu sedang berbuat 

jahat? Sama juga dengan alam semesta ini, bumi ini sudah berubah menjadi 

sedemikian rupa masih tidak dimusnahkan. Dewa yang mana tidak memusnahkan, 

bukankah Dewa itu sedang berbuat jahat? Namun Dewa tidak sama dengan manusia. 

Dia memiliki kemampuan, dapat membuat apel ini dari partikelnya yang paling orisinil 

diubahnya menjadi segar, mengubahnya kembali menjadi apel segar. Mengubah 

strukturnya, ia sudah berubah menjadi apel yang baik, bila begitu siapa yang 

membuangnya, bukankah dia sedang berbuat jahat pula? Tapi ini bukan Dewa 

sembarangan yang dapat melakukannya. 

Hari ini di dunia ada seratus juta orang yang sedang Xiulian, sedang mengubah 

pikirannya sendiri, sedang mematut diri menjadi orang baik dan menuju kebaikan, 

sungguh-sungguh menjadi seorang yang memenuhi kriteria pada tingkat yang berbeda 

dalam alam semesta. Bila begitu apakah bumi ini boleh diledakkan? Boleh 

dimusnahkan? Ramalan-ramalan yang disebut oleh paranormal tersebut dapatkah 

terlaksana? Ia sudah tidak dapat terlaksana. Maka saya katakan ramalan apa pun 

sesampainya hari ini, ramalannya sudah tidak tepat lagi, karena dalam masyarakat 

manusia ada Dafa yang sedang diajarkan, hati manusia sedang membubung naik. 

Kemarin ada seorang wartawan yang bertanya pada saya, dia mengatakan sekarang 

ada seratus juta orang yang belajar, dan juga tendensi ini sedang berkembang dengan 
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sangat cepat, masih ada lebih banyak orang yang ingin belajar. Sekarang ada seratus 

juta orang yang sedang meningkatkan moralnya, seratus juta orang ini setiap orang 

memberi tahu kepada satu orang lagi, yang datang belajar menjadi dua ratus juta orang, 

kelipatan angka tersebut sangat cepat, sangat besar, orang-orang semua sedang 

menuju kebaikan, menjadi orang baik, sedang meningkatkan kriteria moralnya sendiri, 

masyarakat manusia sama seperti contoh yang saya kemukakan itu, apel ini sudah 

berubah menjadi segar, siapa yang masih dapat memusnahkannya? 

Perkembangan masyarakat manusia, segala kondisi dalam alam semesta semua 

diatur oleh Dewa, semua ada aturannya, kondisi tidak baik yang terjadi dalam 

masyarakat manusia, termasuk perang, gempa, air bah, penyakit epidemik, wabah dan 

sebagainya, dan masih banyak lagi bencana alam lainnya. Sebenarnya semua ada 

maksud tujuannya, adalah untuk menghapus karma manusia. Pikiran manusia 

dikomando oleh Dewa, selama ini manusia tidak pernah berpikir tentang asal-usul dari 

pikirannya, manusia ingin berbuat apa, pikirannya begitu bergerak, apa yang disebut 

sebagai inspirasi muncul, dia tiba-tiba mengingat sesuatu, manusia selalu 

menganggapnya sebagai pikiran sendiri, sebenarnya banyak sekali bukan. Dewa 

dengan erat mengendalikan segala sesuatu dalam masyarakat manusia. Namun ada 

satu hal, dalam alam semesta ini ada sebuah prinsip, yaitu manusia ingin melakukan 

sesuatu, manusia sebagai suatu individu, dia ingin melakukan apa, masih juga harus 

dilihat pikiran dari orang tersebut. Bila dia ingin berkultivasi, baik, saya akan membantu 

anda berkultivasi, bila manusia sudah tidak ingin menjadi baik, maka terserah anda 

berbuat bagaimana, dengan demikian manusia akan berubah menjadi sangat jahat. 

Namun keseluruhan masyarakat manusia adalah dikendalikan oleh Dewa, oleh sebab 

itu bila manusia menjadi baik, akan mempunyai masa depan yang baik, prospek yang 

cerah. Jika tidak baik, dia akan mendapatkan masa depan yang buruk, kegelapan dan 

ganjaran dari karma buruk sedang menanti dia. 

Tadi saya membicarakan perihal Xiulian kalian, ketika menyinggung tentang Fa ini, 

saya telah menarik sepotong pembicaraan, tujuannya adalah memberi tahu anda 

semua harus menyayangi Fa. Hari ini ada seratus juta orang yang belajar, kalian telah 

mengubah sejarah, apakah ini tidak menggembirakan? Apakah ini tidak mulia? (Tepuk 

tangan) Namun masih ada banyak orang yang tidak baik, tetap melakukan kejahatan. 

Oleh sebab itu walaupun tidak akan terjadi bencana yang besar pada umat manusia 

seperti yang dikatakan oleh para peramal, namun di bagian wilayah tertentu akan 

muncul peristiwa yang sangat buruk, sebab di sana belum ada Fa. 

Oleh karena hari ini adalah konferensi belajar Fa dan berbagi pengalaman, saya 

tidak ingin menyita waktu kalian terlalu banyak, hanya ingin bertemu muka dengan 

anda semua. Melalui pembicaraan dan berbagi pengalaman dari para praktisi, anda 

semua dapat memperoleh peningkatan dan juga pemahaman, ini adalah tujuan dari 

konferensi Fa kita. Tentu saja anda semua akan ada banyak pertanyaan, setiap saat 

juga ada praktisi baru yang belajar, maka akan ada pertanyaan yang diajukan oleh 

praktisi baru, dan praktisi lama juga ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan. Dari 

itu besok sore saya akan menjawab pertanyaan anda semua. Tadi saya memberi tahu 

anda harus menyayangi Fa, harus banyak belajar Fa, harus berulang kali membaca 
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buku, anda niscaya sedang meningkat. Saya telah mengisikan kemampuan saya 

dalam Dafa ini, asalkan anda belajar, maka anda akan mengalami perubahan, asalkan 

anda belajar, maka anda niscaya sedang meningkat, asalkan anda belajar terus hingga 

akhir, anda niscaya dapat mencapai kesempurnaan. (Tepuk tangan) 

Sekarang saya secara sambilan membicarakan beberapa masalah kecil, yang 

satu adalah mulai sekarang kalian para praktisi lama, asalkan anda belum mencapai 

kesempurnaan, anda harus keluar berlatih Gong. Masalah ini saya kemukakan sekali 

lagi. Mengapa harus demikian? Sebab lingkungan Xiulian kita, lingkungan belajar Fa 

kita, masalah yang didiskusikan dan kata-kata yang diucapkan ketika para praktisi 

berkumpul, semuanya bersifat mulia. Juga adalah suatu lingkungan paling murni yang 

sulit didapatkan. Kondisi demikian sangat sulit didapatkan dalam masyarakat manusia, 

adalah sebidang tanah suci yang paling baik dan paling indah, oleh sebab itu kalian 

jangan kehilangan lingkungan tersebut. Karena masyarakat manusia masih terus 

merosot ke bawah, makin lama berubah makin tidak baik. Kalian semua di dalam 

masyarakat manusia memiliki pekerjaan, ada kegiatan masyarakat, perlu berhubungan 

dengan manusia biasa, berhubungan dengan masyarakat manusia biasa. Dengan 

begitu apa yang anda lihat, yang terdengar semuanya adalah urusan dalam manusia 

biasa, ini akan mengganggu anda Xiulian. Dari itu kalian sering belajar Fa bersama, 

sering menggunakan sebaskom air bersih ini untuk membersihkan diri, ini ada 

faedahnya. 

Masih ada lagi, waktu dekat ini saya ada menulis dua buah artikel, yang kalian 

sebut Jingwen.2 Masalah yang dikemukakan sangat tajam, juga adalah masalah yang 

lebih menonjol pada saat ini. Yaitu orang yang kesadarannya setengah terbuka namun 

pada tingkat rendah, orang-orang tersebut karena tingkatannya kurang tinggi, 

pemahamannya terhadap Fa tidak banyak, banyak sekali hal-hal yang saya bicarakan 

dia tidak dapat menguasai sepenuhnya, bila begitu dia berada dalam kondisi 

kesadarannya setengah terbuka namun pada tingkat rendah, dia akan dapat melihat 

beberapa kehidupan tingkat tinggi yang sudah tidak baik lagi, yang datang dari ruang 

dimensi tingkat tinggi (sebab di atas juga sedang dilakukan pelurusan Fa, alam 

semesta lama sedang tercerai-berai, alam semesta baru sedang dibentuk, oleh sebab 

itu mereka menghindari kenyataan ini, lari ke dalam ruang dimensi manusia ini, 

menyusup ke ruang dimensi manusia untuk menghindari malapetaka) atau Dewa 

tingkat rendah yang asalnya sudah ada dalam Triloka. Mereka tidak dapat melihat 

situasi sebenarnya yang terjadi dalam alam semesta. Tentu saja sebelum lari masuk ke 

sini mereka tahu, setelah masuk ke sini apa yang terjadi dia sudah tidak tahu, yaitu 

sudah secara total dikurung di sini. 

Banyak dari mereka bertentangan dengan pelurusan Fa, juga dengan Dafa. 

Namun masih ada banyak yang tidak mengetahui situasi sebenarnya, sekalipun Dewa 

yang memang sudah ada dalam ruang dimensi ini, mereka masih belum berhubungan 

dengan kenyataan ini, oleh sebab itu mereka tidak mengerti situasi sebenarnya. 

Dengan demikian mereka juga akan menimbulkan gangguan terhadap praktisi Dafa, 

                                                 
2
 Jingwen -- Artikel yang sering dibaca. 
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ada yang memang berniat mengganggu. Dia tidak menyangka bahwa dia sedang 

mengganggu Dafa alam semesta, dia sedang berbuat dosa yang besar, dia tidak 

terpikir tentang hal ini. Sebab situasi alam semesta yang sebenarnya, sekarang sedang 

ditutup, tidak memperkenankan mereka untuk melihat. Mereka hanya dapat melihat 

kejadian-kejadian dalam Triloka. Sekarang ini Dafa sudah masuk ke dalam Triloka, 

sedang berperan dalam Triloka. 

Dengan begitu, gangguannya menjadi lebih besar bagi orang yang mata 

ketiganya terbuka pada tingkat rendah. Ada praktisi yang mata ketiganya sudah 

terbuka, telah melihat seorang Dewa yang agung, Dewa yang luar biasa. Dia 

mengatakan kepada praktisi beberapa perkataan yang merusak Dafa. Tentu saja 

semua itu adalah dia sendiri yang mengarangnya. Tujuannya adalah untuk 

membingungkan praktisi, agar anda tersingkir dari Dafa. Ada juga sebagian yang 

menyamar menjadi Fashen saya, memberi tahu kalian bagaimana harus berbuat. Yang 

secara terang-terangan memberi tahu seorang pengikut yang sedang Xiulian untuk 

bagaimana berbuat, sudah tentu datang untuk merusak Dafa dan praktisi. Mengapa 

anda bisa diperalat? Sebab anda mempunyai keterikatan yang sangat kuat barulah 

dapat diperalat. Perjalanan adalah anda sendiri yang menentukan, posisi di masa 

mendatang juga adalah tempat di mana jiwa anda seharusnya berada. Coba anda 

semua pikirkan, sekalipun ruang dimensi ini belum saya kerjakan secara tuntas, namun 

juga berada di bawah pengendalian. 

Mengapa mereka diijinkan berbuat demikian? Sebab Xiulian anda tidak boleh 

melaju terus tanpa halangan, di kemudian hari ketika anda menjadi seorang Dewa 

yang agung, yang sudah mencapai kesempurnaan muncul di alam surga, para Dewa 

akan menanyai anda: Bagaimana anda berhasil berkultivasi? Apakah anda pernah 

mengalami ujian yang serius, di dalam Xiulian pernahkah anda melewati cobaan yang 

benar-benar menyangkut apakah anda sungguh menghendaki Fa ini, apakah dapat 

teguh di tengah penderitaan, semua ini adalah sangat penting. Maka sebaliknya telah 

mempergunakan gangguan ini untuk melihat hati anda. Dengan demikian, ada orang 

yang justru tidak dapat bertahan dalam ujian yang begini, lalu meninggalkan Fa, ada 

pula orang yang telah mengalami guncangan. Namun masalah ini makin lama makin 

menjadi-jadi, oleh sebab itu saya mengemukakannya, dan memberi kesempatan 

terakhir kali kepada mereka yang meninggalkan Fa, bila tidak, dia akan kehilangan 

kesempatan ini. Coba anda semua pikirkan, di dalam pelurusan Fa alam semesta, 

banyak Dewa yang sangat Agung, yang telah berubah menjadi tidak baik, semuanya 

sudah dijatuhkan ke bawah, bahkan kesempatan bagi mereka untuk menjadi manusia 

juga tidak ada lagi, banyak yang sudah dijatuhkan ke tempat yang lebih rendah dari 

manusia, bahkan ada yang dimusnahkan, apalagi manusia? Apabila anda kehilangan 

kesempatan ini, di masa mendatang sudah tidak ada kesempatan lagi. Tentu saja apa 

yang anda inginkan berlaku sesuai apa yang anda katakan. Tujuan saya menuliskan 

hal ini adalah agar anda jangan kehilangan kesempatan ini. 

Satu buah artikel lagi yaitu ada sebagian orang yang dahulu berada dalam agama, 

atau sebagian orang yang sedang berlatih sesuatu yang lain, mereka juga datang 

belajar Dafa. Karena wajah asli alam semesta makin lama makin tampak nyata. 
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Kehidupan tingkat tinggi niscaya memiliki kemampuan tertentu, mereka juga 

menemukan bahwa Dafa ini barulah mampu membuat manusia benar-benar kembali 

pulang, metode Xiulian apa pun yang lainnya di tengah masyarakat manusia sudah 

tidak mampu membuat manusia kembali ke asal. Dengan demikian mereka seyogianya 

menyebabkan penganut mereka, atau sebagian orang yang sedikit banyak mengerti 

akan hal ini, telah melangkah masuk ke dalam Dafa. Tujuan mereka adalah ingin 

memanfaatkan Dafa kita untuk kembali ke posisi yang dirinya ingin dapatkan, pada 

hakikatnya dia tidak dapat melepaskan hal-hal dari dirinya sendiri. Dia hanya 

bermaksud memanfaatkan Dafa dan saya, bukan sungguh-sungguh ingin Xiulian di 

dalam Dafa. Dia tidak dapat melepaskan apa yang disebut Dewa dalam hatinya semula, 

serta hal-hal yang menjadi keterikatannya, bahkan hal-hal yang sudah disingkirkan dan 

tidak eksis lagi. 

Dia berada di sini tempat manusia, dia tidak tahu akan semua hal itu, dia ingin 

memanfaatkan Dafa ini, niat hati yang demikian dengan sendirinya sudah merupakan 

perbuatan dosa. Saya boleh tidak menghiraukan anda, tidak memedulikan anda, tetapi 

saya pikir kalian bagaimanapun telah mengetahui Fa ini, walaupun tujuan hatinya tidak 

murni, namun dia juga telah membaca buku, maka saya ingin memberikan kepada dia 

satu kesempatan yang demikian, saya utarakan untuk menunjukkan hal ini secara jelas. 

Seandainya anda tidak dapat lagi mengubah diri, maka anda akan selamanya 

kehilangan kesempatan kali ini. Saya katakan kesempatan jangan dilewatkan, momen 

ini tidak akan terulang lagi. Dafa adalah serius, Xiulian adalah serius, bukan berupa 

permainan. Apakah dengan anda ingin mendapatkan lalu bisa mendapatkan? Anda 

ingin kapan waktu mendapatkan lalu bisa sesuai kehendak? Itu tidak berlaku menurut 

apa yang anda katakan, setelah kehilangan akan selamanya kehilangan. 

Di samping itu saya bicarakan lagi satu hal, di antara praktisi ada banyak pengikut 

usia muda, kalian di dalam kehidupan sehari-hari harus memerhatikan, dalam 

hubungan pria dan wanita mutlak tidak dapat mengikuti perilaku yang telah bejat dari 

masyarakat manusia biasa, anda boleh mempunyai istri atau suami anda sendiri, itu 

adalah sah. Kalian Xiulian semaksimal mungkin menyesuaikan diri dengan masyarakat 

manusia biasa, ini tidak ada masalah. Kalian menjalani kehidupan bersuami-istri, ini 

tidak ada masalah. Jika kalian bukan suami istri, dan kalian sampai melakukan 

hubungan seksual, perbuatan ini berarti anda melakukan satu hal yang paling kotor, 

yang tidak dapat diizinkan oleh Dewa, Dewa apa pun juga tidak dapat mengizinkannya. 

Dari itu anda semua harus benar-benar memerhatikan hal tersebut. Proses Xiulian 

seseorang adalah lembaran sejarah seorang praktisi Xiulian, Dewa-Dewa yang tak 

terhitung dan tak ternilai semua sedang mengamati setiap niat pikiran, setiap tingkah 

laku dari pengikut Dafa, seorang praktisi Xiulian mempunyai tekad mencapai 

kesempurnaan, mengapa justru tidak dapat melewati satu cobaan ini? Hari ini saya 

tidak bicara banyak-banyak. Saya harap konferensi ini dapat sukses dengan sempurna. 

Besok sore saya menjawab pertanyaan bagi anda sekalian. Sekarang kalian lanjutkan 

acara konferensi, para praktisi akan mengutarakan pengalaman pribadi masing-masing. 

(Tepuk tangan) 

Salam untuk anda sekalian! 
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Ditinjau dari konferensi Fa selama dua hari ini, konferensi Fa betul-betul telah 

diselenggarakan dengan sangat baik. Konferensi Fa seperti ini sekalipun 

diselenggarakan berapa banyak juga tidak terhitung banyak, ia dapat membawa 

manfaat bagi para praktisi, dapat membuat anda sekalian memperoleh peningkatan di 

dalam konferensi Fa ini, dapat menemukan jarak kesenjangan di antara kalian, 

mendorong diri sendiri untuk terus gigih maju, ini sungguh baik sekali. Tujuan 

konferensi Fa memang demikian, dapat memberi dukungan bagi Xiulian anda sekalian. 

Di samping itu, anda sekalian mungkin telah mendengar, konferensi Fa kali ini ada satu 

keistimewaan yang menonjol, yaitu pemahaman praktisi kulit putih terhadap Fa makin 

lama makin mendalam, saya kira kali ini adalah pengutaraan mereka yang paling 

berkesan pada saat sekarang. (Tepuk tangan) Hal ini dikarenakan mereka tiada 

hentinya belajar Fa, makin lama makin dapat memahami Fa dengan sadar jernih, 

benar-benar mengutarakan pemahaman diri sendiri atas dasar Fa, ini sungguh baik 

sekali. Sore hari ini utamanya adalah menjawab pertanyaan bagi anda sekalian. 

Baiklah, selanjutnya saya menjawab pertanyaan bagi kalian. 

Pengikut: Musik Dafa “Pudu” membuat orang meneteskan air mata setelah 

mendengarnya, musik yang begitu menyentuh hati berasal dari mana? 

Shifu: Musik ini sejak kemarin terus dialunkan di arena konferensi, anda sekalian telah 

mendengarnya, ada semacam perasaan yang khidmat dan mengharukan, ini adalah 

musik Dafa kita sendiri. Saya dengan pertimbangan praktisi Dafa makin lama makin 

banyak, ingin agar kaset musik latihan beredar di masyarakat, supaya diterbitkan oleh 

lembaga penerbitan umum, maka ini menyangkut sebuah masalah tentang hak cipta, 

dari itu saya telah melakukan dua persiapan: Satu ialah mencari pencipta 

merundingkan mengenai masalah hak cipta ini, satu lagi ialah menyuruh praktisi yang 

sebagai musisi menciptakan sebuah musik latihan yang kita butuhkan. Lalu saya 

sendiri menyampaikan kepada praktisi bagaimana untuk melakukannya. Dengan cepat 

sekali dia telah berhasil menciptakan musik tersebut. Diciptakan dua buah, yaitu “Jishi” 

dan “Pudu” dua judul musik. Lalu musik latihan yang kita pakai semula selama periode 

ini, penciptanya juga sedang belajar Fa, lagi pula dia telah menyumbangkan musik 

tersebut dengan tanpa syarat kepada Dafa. (Tepuk tangan) Tentu saja ini adalah hal 

yang jasa pahalanya tak ternilai, maka saya merasa baik sekali, jadi anda sekalian 

masih menggunakan musik yang semula untuk berlatih Gong, karena kalian sudah 

sangat hafal mendengarnya. 

Pengaruhnya juga sangat besar terhadap anda sekalian, maka gunakan saja 

musik semula untuk berlatih Gong, dengan demikian tidak perlu mengubah apa pun, ini 

sangat baik. Tetapi musik yang baru ini telah diciptakan dengan sungguh baik sekali, 

anda sekalian setelah mendengarnya juga merasa baik, yaitu dia terlampau khidmat 

dan mengharukan. Yang terlampau khidmat dan mengharukan mudah membuat orang 

meneteskan air mata, tersentuh hatinya, menimbulkan pergolakan internal, sehingga 

saat berlatih Gong tidak dapat mencapai keheningan, maka saya kira musik ini 

sebaiknya diputar pada saat konferensi Fa atau kegiatan besar lainnya, ia juga 

merupakan karya yang diciptakan praktisi Dafa kita sendiri, maka juga termasuk musik 
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Dafa kita. Perhatikan! Kita berlatih Gong masih tetap menggunakan musik latihan yang 

semula, karena musik ini sudah punya pengaruh yang sangat dalam bagi para praktisi. 

Pengikut: Waktu lamanya meditasi dari setiap orang terpaut besar sekali, setelah 

mencapai kesempurnaan apakah ada perbedaan yang relevan? 

Shifu: Tidak ada. Tak peduli anda Xiulian pada tingkat yang seberapa tinggi, setelah 

mencapai kesempurnaan, tubuh ini sudah bukan lagi tubuh yang terikat oleh ruang dan 

waktu di tempat manusia ini, serta segala unsur yang ada pada ruang dimensi ini. Jadi 

tubuh pada waktu itu saat bermeditasi tidak ada pengaruh apa pun, anda duduk 

maupun berbaring sama saja akan sangat leluasa. 

Pengikut: Waktu untuk Xiulian ada batasnya, banyak pengikut khawatir tidak keburu. 

Shifu: Pikiran semacam ini juga tidak benar, ini merupakan sejenis keterikatan pula. 

Anda boleh punya perasaan yang mendesak, ini adalah suatu dorongan yang membuat 

anda lebih dini meningkatkan diri, secepatnya mencapai kesempurnaan. Apabila anda 

terikat pada hal-hal tersebut, maka pasti akan menjadi sebuah rintangan. Malah 

memengaruhi peningkatan anda, memengaruhi Xiulian anda, maka apa pun jangan 

dipikirkan, semata-mata jalani Xiulian. Asalkan anda berkultivasi, dijamin anda sedang 

melangkah menuju kesempurnaan. Asalkan anda dapat melangkah menerobos di saat 

krusial, maka yang akan anda hadapi adalah pencapaian kesempurnaan. Kalian setiap 

orang mungkin saja mengalami hal yang mengusik lubuk hati anda di tengah Xiulian, 

dan juga kadang kala refleksinya agak sengit. Kemungkinan ada sebagian hal tidak 

terefleksi secara langsung pada diri anda, pada tubuh anda; atau pada peristiwa yang 

anda alami; mungkin akan terefleksi pada suatu peristiwa yang dialami orang lain; atau 

orang lain mengatakan anda tidak baik; atau suatu konflik lainnya. Semua ini juga akan 

menyebabkan anda berada di antara dua pilihan: belajar Dafa atau tidak, menginginkan 

Fa ini atau tidak, lihat anda bagaimana memilihnya. Setiap orang juga akan mengalami 

hal semacam ini. 

Lalu di saat mengalami, ini adalah sedang menguji anda, lihat apakah anda masih 

dapat melanjutkan kultivasi, apakah masih dapat tetap teguh berkultivasi di dalam Dafa, 

ini adalah sangat krusial. Kalian harus jelas, bahwa Xiulian setiap saat juga dapat 

menguji kalian dengan sekali cobaan di dalam proses Xiulian, yang menyangkut 

kesempatan apakah anda dapat mencapai kesempurnaan atau tidak. Mungkin 

dikarenakan diri sendiri tidak dapat tetap teguh terhadap Dafa sehingga anda tidak 

berhasil melewati cobaan; mungkin juga karena kalian yakin teguh terhadap Dafa 

sehingga berhasil melewati, dengan teguh telah melangkah melewatinya. Berhasil 

melewati atau tidak, setelah peristiwa berlalu anda akan merasa dia biasa-biasa saja. 

Di saat kejadian anda tidak akan merasa dia biasa-biasa saja, namun itu justru adalah 

sedang menguji anda apakah dapat melangkah menuju kesempurnaan, ini adalah 

sangat krusial. Sesungguhnya ada beberapa keterikatan hati adalah sangat mudah 

bagi manusia untuk disingkirkan. Seseorang begitu dipastikan bahwa dia dapat 

mencapai kesempurnaan, maka keterikatan hati yang tersisa cukup dengan perlahan-

lahan menyingkirkannya. Maka tadi saya beri tahu anda sekalian, kalian di dalam 
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perjalanan Xiulian ini akan mengalami kejadian yang demikian, dapatkah menguasai 

diri dengan baik, dapatkah melangkah melewatinya, semua itu tergantung pada kalian 

sendiri. Seseorang di tengah penderitaan yang berbeda, seseorang ketika mengalami 

hal berbeda yang mengusik lubuk hati anda, membuat anda goyah, sehingga anda 

ketika itu tidak dapat seperti biasanya menyikapi masalah dengan begitu kepala dingin, 

saat itulah yang paling dapat menguji seseorang. 

Pengikut: Musik latihan Gong didubbing 3  dengan terjemahan bahasa asing yang 

bunyinya serempak, juga ada suara Guru, bolehkah dilakukan secara demikian? 

Shifu: Boleh, tetapi sebaiknya jangan didubbing. Bila sudah didubbing juga tidak 

terhitung salah, bagi praktisi baru mungkin akan membantu. Tetapi kaset ceramah Fa 

perlu didubbing, dan juga pekerjaan ini sedang dilakukan, tetapi harus ada suara saya. 

Anda sekalian tahu suara saya tidak seutuhnya adalah satu suara, oleh sebab itu harus 

ada suara saya bersamaan juga ada suara terjemahan. Dengan demikian kalian di 

dalam proses mendengar Fa juga akan seperti praktisi orang Tionghoa yang 

mendengar saya berbahasa Mandarin. 

Pengikut: Ketika berkultivasi mencapai tahap Xuanguan4 menempati posisi, apakah 

Tianmu masih tetap terbuka? 

Shifu: Ada yang terbuka, ada yang tertutup, ditentukan berdasarkan orang 

bersangkutan, ditentukan atas dasar keadaan yang berbeda dari orang bersangkutan. 

Jangan terikat pada hal ini. Anda sekalian tadi telah mendengar pembicaraan seorang 

praktisi kulit putih: “Saya tidak dapat melihat apa pun, namun saya justru yakin teguh 

pada Dafa ini.” Di sini tidak menyinggung bagaimana kultivasi orang tersebut, namun 

perkataan dia itu sungguh luar biasa. (Tepuk tangan) Mencapai kesempurnaan dengan 

mengandalkan kesadaran, itu sungguh luar biasa. Tentu saja juga bukan berarti yang 

dapat melihat tidak luar biasa. Setiap orang mempunyai kondisi Xiulian masing-masing, 

yang seharusnya anda lihat tentu diperlihatkan kepada anda, yang tidak seharusnya 

anda lihat pasti tidak diperlihatkan kepada anda. Ada orang yang ingin melihat, niat 

anda ini sendiri sudah merupakan suatu keterikatan, dengan anda punya keterikatan ini 

maka tidak memperkenankan anda melihat. Ada sebagian orang hanya berkat 

kesadarannya dalam Fa dia baru dapat kembali ke tempat asalnya, namun dia justru 

ingin melihat. Demi anda mencapai kesempurnaan, demi masa depan anda, maka juga 

tidak memperkenankan anda melihat, ini adalah demi kebaikan anda. 

Sebagai seorang praktisi Xiulian, segala pengaturan terhadap anda adalah demi 

kebaikan anda, mutlak bukan demi saya sebagai Shifu ingin berbuat bagaimana, 

semua itu demi anda mencapai kesempurnaan. (Tepuk tangan) Maka saya harap anda 

sekalian jangan menyisakan keterikatan hati, sekalipun sedikit yang tersisa, semuanya 

disingkirkan, tanpa memohon namun memperoleh dengan sendirinya. Di saat anda 

menginginkan, itu sudah merupakan satu keterikatan. Segala benda yang kalian 

dambakan di tengah manusia biasa seyogianya dapat dilepas, yang ingin kalian 

                                                 
3
 Dubbing ― Proses pengisian suara ke audio atau video tape, dll. 

4
 Xuanguan ― Lintasan misterius. 
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dapatkan adalah benda yang lebih bagus yang tidak dapat diraih oleh manusia biasa, 

benda dari manusia biasa sedang kalian lepaskan, mengapa masih mengejarnya? 

Tujuan mengejar bukankah karena ingin menggunakannya di tengah manusia biasa? 

Dikatakan secara terus terang, bukankah berarti masih terikat pada sedikit hal dari 

manusia biasa? Tentu saja anda berpikir: sekiranya saya telah dapat melihat di tengah 

Xiulian, alangkah baiknya. Di balik alangkah baiknya itu mungkin adalah satu 

keterikatan, itu terdapat sebab lainnya, maka bukan seperti yang terefleksi di 

permukaan begitu sederhana. Saya benar-benar ingin bertanggung jawab bagi kalian, 

maka saya harus menyingkirkan benda keterikatan itu dari tempat persembunyiannya 

yang paling dalam di lubuk hati kalian. 

Pengikut: Saya datang dari Eropa, namun ada semacam penderitaan yang sering 

merintangi saya berjalan kaki, apakah terdapat suatu kesalahan pada saya? 

Shifu: Ada banyak orang kulit putih suka ber-olahraga lari, suka pergi ke pusat 

kebugaran jasmani untuk melatih tubuh, juga ada yang suka berjalan kaki, dia merasa 

dengan cara demikian dapat membuat tubuhnya sehat. Dapatkah memerankan efek? 

Dapat berperan sebagai daya tangkal pada permukaan tubuh terhadap penyakit yang 

kecil atau ringan. Daya tangkal semacam ini jika dikatakan terus terang, dikatakan 

secara tepat ialah tidak memperkenankan karma balik ke permukaan, menghendaki 

karma tetap berada di tempat, dia dapat berperan sementara sebagai daya tangkal 

permukaan tubuh terhadap karma penyakit, ini adalah yang disebut daya tahan. Lalu 

anda sebagai seorang praktisi Xiulian, kemungkinan besar ingin agar karma penyakit 

yang tersimpan pada anda semuanya dikorek, didorongnya ke luar, benar-benar 

secara hakiki membuat anda sehat, membuat anda bersih, membuat anda murni. Maka 

mungkin saja bisa memerankan suatu efek yang saling tidak selaras, boleh jadi 

dikarenakan hal ini, supaya anda tidak berbuat demikian. Karena Xiulian adalah satu-

satunya cara yang dapat membuat kehidupan mencapai kesehatan yang sejati, lalu 

anda ingin melalui jalan kaki agar anda mencapai kesehatan, sesungguhnya dikatakan 

secara terus terang, itu adalah tidak yakin teguh terhadap Dafa, beranggapan Dafa 

tidak sebaik jalan kaki yang anda lakukan untuk dapat mencapai kesehatan tubuh. Atau 

anda merasa bahwa anda juga tidak berpikir sampai begitu jauh, hanya sudah terbiasa 

berjalan kaki. Mungkin kebiasaan anda ini sudah terbentuk menjadi suatu keterikatan 

yang tidak disadari, maka juga agar anda menyingkirkannya. Anda mungkin 

menganggap kehendak untuk menyingkirkan keterikatan anda itu sebagai suatu 

penderitaan, sebagai suatu rintangan bagi anda, lalu mengapa anda tidak berbalik 

melihat apakah ini berarti menghendaki anda menyingkirkan sesuatu? Waktu untuk 

ber-olahraga lari di pagi atau malam hari bukankah lebih baik digunakan untuk berlatih 

Gong? Saya pikir sewaktu mengalami suatu masalah selalu dapat berpikir sejenak 

apakah diri sendiri terdapat suatu masalah, ini baru merupakan peningkatan yang 

paling cepat bagi anda. Saat mengalami masalah berpikirlah sejenak pada diri sendiri, 

mungkin juga dapat menemukan letak permasalahannya. 

Pengikut: Membaca buku apakah juga dapat muncul kondisi seperti waktu berlatih 

meditasi, misalnya tubuh terasa hilang, yang tertinggal hanya otak sedang membaca 

buku? 
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Shifu: Mungkin juga muncul. Karena dia adalah Fa, kondisi apa pun mungkin saja 

dihantarkan bagi anda, kondisi apa pun mungkin saja muncul. 

Pengikut: Saya dalam hati merasa ada halangan untuk ikut serta menyebarkan Fa, 

jadi saya harus bagaimana? 

Shifu: Dengan kata lain anda tidak ingin melakukan pekerjaan penyebaran Fa. Maka 

lihatlah apa yang menjadi sumber halangan itu. Sesungguhnya saya beri tahu anda 

sekalian, tidak berarti setiap orang harus ikut serta menyebarkan Fa, atau berbuat 

bagaimana, tidak ada ketentuan yang demikian. Saya tidak menuntut kalian secara 

demikian, tetapi sebagai praktisi, ketika kalian merasa baik karena memperoleh 

manfaat, kalian ingin memberi tahu sesuatu yang baik ini kepada sanak saudara, 

kepada teman-teman anda, kepada lebih banyak orang, ini adalah perbuatan yang 

maha bajik, ini adalah inisiatif dari dalam hati anda, diri sendiri ingin melakukannya. 

Jika diri anda sendiri tidak ingin melakukan, maka jangan dipaksakan. Oleh sebab itu 

saya harap kalian di saat punya niat untuk melakukan, maka lakukanlah, karena kita 

berbicara tentang belas kasih, selalu ingin memberikan sesuatu yang baik bagi orang 

lain. Di atas dunia ini benda apa pun yang anda berikan kepada orang lain juga tidak 

akan bertahan lama, anda berikan uang kepada orang lain, dengan cepat dia akan 

menghabiskannya, bukankah begini? Anda berikan dia benda yang lebih baik lagi, dia 

juga tidak mungkin secara abadi membawanya pergi. Manusia datang ke dunia ini, saat 

datang hampa di badan, saat pergi dikubur dalam tanah apa pun juga akan membusuk, 

apa pun juga tidak dapat anda bawa pergi, saat pergi juga hampa di badan. Apa yang 

dapat bertahan lama? Hanya dengan memberikan Fa kepada seseorang, baru dapat 

abadi selamanya, maka ini adalah yang paling berharga. Jadi dibicarakan sebaliknya, 

melakukan hal penyebaran Fa juga adalah hal yang paling sakral. Tentu saja saya 

bukan mutlak mengatakan setiap orang harus berbuat demikian. Saya hanya 

mengatakan jangan dipaksakan, bila anda ingin melakukan maka lakukanlah, anda 

tidak ingin melakukan saya juga tidak akan mengatakan anda ini salah. 

Pengikut: Ingin agar orang kulit putih memperoleh Fa, sebaiknya baca buku “Falun 

Gong” dulu, atau baca buku “Zhuan Falun” dulu? 

Shifu: Lakukan menurut keadaan di tempat kalian sendiri, tidak ada pengaturan yang 

seragam, juga tidak ada suatu ketentuan. Anda merasa berikan dia buku “Falun Gong” 

dulu untuk dibaca, agar mereka dapat memahami, maka anda lakukanlah demikian. 

Jika anda beranggapan praktisi tersebut dasar bawaannya lebih baik, pemahamannya 

lebih tinggi, maka anda langsung saja berikan dia buku “Zhuan Falun” untuk dibaca, itu 

juga boleh. Yaitu lakukanlah menurut keadaan berbeda dari kalian masing-masing, ini 

sangat mudah, tidak ada suatu ketentuan. 

Pengikut: “Watak dasar” yang Guru terhormat katakan dalam artikel “Sifat kebuddhaan 

tanpa kebocoran”, mempunyai hubungan apa dengan “watak dasar bawaan yang baik” 

dalam artikel “Sifat kebuddhaan”? 

Shifu: Keduanya mempunyai hubungan namun bisa juga tanpa hubungan. Karena 

watak dasar anda ditampilkan berdasarkan taraf kondisi yang ditentukan oleh tingkatan 
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anda, dengan kata lain itu merupakan perwujudan taraf kondisi dari tingkatan anda, 

atau merupakan perwujudan, menifestasi dari kriteria Dafa pada taraf kondisi tingkatan 

anda yang terbawa sebelum lahir. Di tengah Xiulian ia dapat menampakkan diri, atau 

seiring anda tiada hentinya meningkatkan diri di tengah Xiulian, tiada hentinya 

menampakkan pemahaman lebih tinggi dari tingkat yang berbeda, semua itu akan 

menampilkan sebuah kondisi, itu adalah watak dasar anda. Namun jenis benda berupa 

karakter yang bersifat egois dan mementingkan aku, adalah sejalan kurun waktu alam 

semesta yang amat panjang, membuat kalian perlahan-lahan tercemar. Jika segenap 

badan langit alam semesta sudah menyimpang dari Fa, maka selalu dapat muncul 

fenomena semacam ini, dengan demikian siapa pun juga tidak tahu, sama seperti 

orang-orang di tengah arus besar manusia biasa, masyarakat manusia sudah bobrok 

hingga taraf yang demikian menakutkan, namun kehidupan di dalamnya tidak ada 

siapa pun yang merasakan, masih menganggap segalanya sangat bagus, demikianlah 

satu dalil yang sama. Maka kalian Xiulian bukan saja harus mencapai suatu tingkat 

tertentu dari taraf kondisi yang berbeda, untuk menghadirkan kembali watak dasar 

anda, bersamaan juga harus menyingkirkan benda-benda yang tercemar dalam taraf 

kondisi yang berbeda, yang ada pada diri anda dalam waktu yang berbeda pada 

tingkatan yang berbeda selama kurun waktu sejarah yang amat panjang, semuanya 

harus disingkirkan. Yang ingin saya berikan kepada kalian yaitu agar kalian mencapai 

taraf kondisi yang paling murni sejak terciptanya langit dan bumi. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Di saat melatih metode Gong perangkat kelima, tiga gerakan penguatan 

masing-masing dilakukan selama 20 menit, dengan demikian tidak sesuai dengan aba-

aba Shifu. 

Shifu: Seandainya anda mampu melakukan hingga di luar batas waktu kaset latihan, 

yaitu anda dapat memperpanjang latihan hingga kaset musik latihan sudah berakhir 

namun anda masih sanggup berlatih, maka anda lanjutkan saja latihan, tanpa 

mendengar musik juga sama. Karena tujuan kita mendengar musik ialah ingin 

mencapai keadaan di mana pikiran anda yang ruwet digantikan oleh musik, jika tidak 

demikian hal apa pun juga akan anda pikirkan, memikirkan ini maupun itu. Sedangkan 

musik ini juga adalah musik Dafa kita, di balik musik ini juga ada kandungan maknanya 

serta Fa Buddha nan agung. Maka anda mendengar musik ini sama seperti mendengar 

musik Buddha, suara Buddha, dapat berperan seperti ini. Sekiranya anda berkata saya 

dapat mencapai keheningan, pikiran sudah sanggup tidak memikirkan yang bukan-

bukan, maka tanpa anda mendengar musik juga sama, sekiranya dapat berlatih 

dengan waktu yang lebih lama, tanpa mendengar musik boleh saja. 

Pengikut: Mencapai ‘Ding’ dan mencapai keheningan apa hubungannya? 

Shifu: Mencapai keheningan yaitu anda sudah hening tidak memikirkan apa-apa lagi, 

sedang berlatih Gong. Mencapai Ding yaitu anda sudah dapat Ding, memasuki kondisi 

yang lupa bentuk dan lupa aku, tetapi anda harus tahu diri sendiri sedang berlatih Gong. 

Lupa bentuk yaitu merasa tubuh sudah tiada lagi, lupa aku yaitu selain aku berlatih 

Gong, apa pun juga aku tidak ingat lagi. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat baik, 

disebut terdiam, juga disebut mencapai Ding. 
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Pengikut: Menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat manusia biasa, lama-

kelamaan mudah sekali terombang-ambing kebawa arus. 

Shifu: Memang demikian. Dari itu saya baru menghendaki kalian, tak peduli praktisi 

lama maupun praktisi baru datang ke pusat latihan untuk berlatih Gong, bergabung 

dalam belajar Fa dan sebagainya. Di tengah lingkungan ini dapat membersihkan anda, 

tiada hentinya membersihkan tutur kata, perbuatan dan konsep yang tercemar oleh 

manusia biasa. 

Pengikut: Saat berlatih Gong sekeliling sangat sunyi, jika tiba-tiba bunyi suara, selalu 

akan menimbulkan kejutan yang amat sangat. 

Shifu: Tidak apa-apa. Seandainya berlatih Gong yang lain akan ada banyak ungkapan, 

misalnya kaget bukan kepalang, Qi naik ke atas kepala tidak dapat turun lagi dan lain 

sebagainya. Kita di sini tidak ada masalah semacam ini. Lagi pula setiap orang akan 

mengalami, tak peduli siapa pun yang berlatih Gong, anda juga akan mengalami suara-

suara yang mengganggu anda. Suara klakson mobil dari tempat jauh, suara gaduh dari 

tetangga, bahkan suara yang mendadak timbul di dalam rumah anda, semua ini bisa 

mengganggu anda, siapa pun tidak dapat mengelak dari hal ini. Karena manusia punya 

karma, dengan adanya karma maka akan ada penderitaan. Tetapi dia tidak akan 

bertahan lama, acap kali muncul di saat awal berlatih Gong, setelah Xiulian satu 

periode waktu sudah tidak ada lagi fenomena semacam ini. 

Pengikut: Mohon Shifu menceritakan sejenak asal-usul Xiulian, bolehkah? 

Shifu: Wah, hal yang ingin anda ketahui ini termasuk cukup besar. Badan langit alam 

semesta dari periode ini bukanlah yang paling dasar, anda tidak tahu konsep alam 

semesta yang saya bicarakan ini ada seberapa besar. Konsep alam semesta yang 

anda bayangkan dan yang saya utarakan secara lebih besar lagi, juga adalah sebuah 

lingkup yang amat kecil, maka jika anda ingin melacak kembali perihal Xiulian, itu 

adalah sesuatu yang tak dapat dipikirkan dan tak dapat dibayangkan. Maka bagi anda 

boleh dikatakan tidak ada arti apa pun, juga tidak ada hubungan apa pun dengan 

Xiulian anda itu sendiri. 

Pengikut: Yang Guru ajarkan adalah Fa alam semesta, mengapa dunia Falun tidak 

berada pada tingkat tinggi? 

Shifu: Mengapa dunia Falun harus berada pada tingkat tinggi? Karena sebagaimana 

yang saya katakan, saya masih perlu mengulang satu kalimat: Saya duduk di sini 

seyogianya adalah seorang manusia, anda anggap saja saya sebagai manusia. Saya 

sama seperti kalian perlu makan dan tidur. Tentu saja, jiwa setiap orang punya sebuah 

asal-usulnya, saya juga punya asal-usul sendiri. Tempat persinggahan terakhir bagi 

saya untuk melakukan pekerjaan ini adalah dunia Falun, maka di luar dunia Falun 

mungkin masih ada dunia tingkat lebih tinggi yang berbeda, yang pernah saya singgahi 

atau saya ciptakan. Jangan memedulikan hal ini, jangan mencurahkan perhatian 

terhadap hal ini. 
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Pengikut: Dewa pada tingkat yang sangat tinggi tidak ada wujud tubuh manusia, Dewa 

di tempat tersebut apakah masih ada perbedaan Buddha dan Tao? 

Shifu: Saya ingat dalam sebuah artikel saya pernah menulis kepada kalian, bahwa 

alam semesta terlampau besar. Sekarang pengertian tentang Buddha ini adalah 

pengenalan kalian dahulu terhadap Buddha, itu adalah sangat kecil, sesungguhnya 

pengertian tentang Buddha adalah amat luas. Sekalipun begitu luas, juga belum 

melampaui lingkup batas alam semesta terlalu banyak. Pengertian tentang Tao juga 

tidak dapat mencakup alam semesta yang mahabesar. Maka dapat dikatakan, setelah 

sampai tingkat tertentu mereka sudah tidak ada. Sedangkan yang saya pilih adalah 

wujud Buddha, dahulu saya tidak punya wujud tubuh, masalah ini sudah dibicarakan 

dengan sangat tinggi. Dahulu saya juga pernah mengatakan kepada anda sekalian, 

sayalah yang memilih wujud Buddha, sayalah yang berpijak atas dasar aliran Buddha 

untuk mengajarkan Dafa alam semesta. Sesungguhnya saya memiliki segala wujud 

apa pun. Saya kira jika anda banyak membaca buku, akan dapat mengetahui hal ini, 

saya dahulu pernah mengutarakan masalah ini. 

Pengikut: Kami adalah pengikut Shifu, setelah berhasil kultivasi apakah dapat 

mengetahui di atas tingkat yang paling-paling tinggi masih ada Shifu? 

Shifu: Ada sebagian dapat, tetapi hanya sebatas itu saja, ada sebagian tidak dapat. 

Karena segala sesuatu yang di atas tidak akan menampakkan diri kepada anda, apa 

pun juga tidak dapat anda ketahui. Maka dalam konsep anda, yaitu di atas sudah tidak 

ada apa-apa lagi, anda mengarahkan pandangan melihat ke bawah, segalanya jelas 

dengan sekilas pandang, apa pun tampak di hadapan anda, sedangkan di atas yang 

melampaui anda apa pun tidak ada. Keadaan yang ditampakkan pada taraf kondisi itu 

bukanlah sesuatu yang dapat anda pahami sekarang. Walaupun di atas ada prinsip Fa, 

saya utarakan dengan sangat tinggi, namun saya juga hanya mengutarakannya 

dengan bahasa manusia. Saat tiba waktunya, prinsip Fa yang kalian ketahui, prinsip Fa 

yang kalian dengar mutlak bukan lagi bahasa yang saya utarakan kepada kalian 

sekarang. Segala konsep telah terjadi perubahan, segala sesuatu yang ada di atas 

bagi anda seolah tidak eksis, kalian akan berpikir di atas mungkin ada tingkat yang 

lebih tinggi, setidaknya apakah masih ada Shifu di atas, juga hanya sebatas demikian, 

bahkan semua ini akan menjadi sangat kabur. Karena itu ditentukan oleh buah status 

anda, ditentukan oleh tingkatan anda. Setelah anda berkultivasi mencapai tingkat 

tersebut, anda memiliki segala kemampuan pada tingkat di bawah anda, sedangkan 

pada tingkat di atas―anda tidak ada kemampuan apa pun. 

Pengikut: Di arena Pekan Raya Kesehatan Oriental apakah harus menggantungkan 

Falun besar? 

Shifu: Pekan raya kesehatan ini adalah atas inisiatif para praktisi yang antusias 

terhadap Dafa, ingin agar lebih banyak orang memperoleh Fa. Perihal Falun ini 

digantungkan atau tidak, jangan memikirkannya dengan menggunakan konsep 

manusia. Tetapi hal seperti ini, saya selalu mengusulkan harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan keadaan, hal apa pun juga jangan dilakukan melewati batas. 
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Karena kita sedang Xiulian dengan memanfaatkan bentuk masyarakat manusia biasa, 

maka kita harus Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan manusia biasa. 

Perkataan ini tidak semata-mata terwujud pada cara Xiulian anda, penyebaran Fa dan 

latihan Gong yang anda lakukan, segala perilaku anda juga harus mewujudkan hal ini, 

dengan demikian baru dapat dipahami oleh lebih banyak orang, baru memungkinkan 

seseorang datang memperoleh Fa. Jangan membuat orang-orang beranggapan anda 

berpropaganda agama, berpropaganda takhayul, tidak paham terhadap anda, sehingga 

menjadi faktor yang menghalangi manusia memperoleh Fa, ini tidak baik. Maka hal apa 

pun harus tepat mengenai sasaran, dalam hal ini kita harus rasional. 

Pengikut: Pengikut setelah mencapai kesempurnaan apakah dapat bertemu Shifu? 

Shifu: Anda belum mencapai kesempurnaan sudah memikirkan hal-hal setelah 

mencapai kesempurnaan. Maka sekarang anda harus meletakkan hati sepenuhnya 

pada Xiulian. Saya dahulu pernah mengatakan perkataan ini kepada kalian: Saya 

dapat memanifestasikan diri pada segala tingkat dan taraf kondisi, saya memiliki wujud 

dengan segala tubuh seutuhnya dari tingkat atas sampai bawah, ini adalah yang kalian 

tidak dapat pahami, masih termasuk di tempat manusia ini, saya ingin datang segera 

datang. Saya ingat saya pernah menulis sebuah sajak, isinya “Mahacakrawala jauh tak 

terbatas, dengan pikiran dipindahkan ke depan mata…” Tak peduli betapa besar, bagi 

kehidupan pada tingkat berbeda, untuk melampaui tingkatan di luar dia adalah tidak 

mungkin, untuk melampaui tingkatan di bawah keberadaan dia juga ada tenggang 

waktu, yaitu ada waktu, butuh waktu. Sedangkan bagi Shifu, tidak ada konsep waktu 

apa pun yang dapat merintangi saya. Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang dapat 

kalian pahami sekarang. 

Pengikut: Guru terhormat demi menyelamatkan kami mengapa harus beberapa kali 

reinkarnasi di dunia manusia? 

Shifu: Karena kita yang hadir di sini bukan semuanya manusia, juga bukan semuanya 

datang ke bumi pada satu periode yang sama. Seandainya saya hanya satu kali 

reinkarnasi, lalu mereka yang datang belakangan sudah tidak dapat menjalin takdir 

pertemuan dengan saya, jadi bagaimana? Banyak sekali faktor-faktor yang kompleks 

juga sedang melakukan persiapan untuk pekerjaan ini. Lagi pula saya pernah 

reinkarnasi di negara yang berbeda dan bangsa yang berbeda. Saya pada beberapa 

siklus kehidupan sebelumnya mungkin pernah menjabat sebagai kaisar, raja, jenderal, 

biksu, cendekiawan, pahlawan di negeri kalian. (Tepuk tangan) Anggap saja ini sebagai 

lelucon, yang dikemukakan adalah hubungan antara sebab dan takdir. 

Pengikut: Air laut adalah setetes air mata Buddha, mohon tanya, mengapa air mata 

Buddha dapat bermanifestasi dalam ruang kita ini? 

Shifu: Sama seperti Dewa di atas langit dapat jatuh ke bumi menjadi manusia, ini 

seharusnya dapat dipahami. Air laut itu adalah setetes air mata Buddha, anda 

mengambil air laut ini dibawa lagi ke atas langit, biar bagaimanapun juga Buddha tidak 

akan mau, karena ia terlalu kotor. Dengan kata lain ia sudah menjadi materi pada taraf 

kondisi ini. 
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Pengikut: Saya adalah seorang anak, orang tua saya tidak memperkenankan saya 

berkultivasi, jadi harus bagaimana? 

Shifu: Jika anda sudah mampu berpikir, maka anda harus menentukan pandangan 

sendiri, berkultivasi atau tidak adalah urusan anda sendiri. Seandainya anda benar-

benar ingin berkultivasi, saya kira orang tua anda tidak akan membuat rintangan seperti 

menghadapi orang dewasa, kuncinya tergantung pada anda sendiri teguh atau tidak. 

Pada awal Xiulian siapa pun akan mengalami penderitaan, akan ada rintangan. 

Kemarin seorang praktisi mengatakan, dia ingin menghadiri konferensi Fa, sekolah 

tidak membukakan pintu baginya, sehingga dia tidak dapat mengambil alamat yang 

disimpan di sekolah, ini adalah rintangan bagi dia. Siapa pun memperoleh Fa akan 

mengalami rintangan, namun rintangan itu termanifestasi sudah sangat kecil, jika 

rintangan yang sedikit ini tidak dapat diterobos tentu tidak benar. Fa bukan diperoleh 

dengan semaunya, jangan lihat kalian duduk di sini, mungkin kalian demi Fa ini telah 

mencurahkan entah berapa banyak pengorbanan, baru menghasilkan takdir pertemuan 

ini, termasuk pada masa-masa sejarah yang berbeda, entah mengalami betapa banyak 

liku-liku baru dapat memperoleh Fa ini. Ada sebagian yang dapat kalian ketahui, ada 

sebagian tidak dapat kalian ketahui. Saat sekejap anda dapat bertemu dengan Fa ini, 

anda merasa wajar-wajar saja, sesungguhnya terbentuknya waktu dan tempat 

sehingga anda dapat memperoleh Fa, telah mengalami liku-liku yang maksimal, hal-hal 

tersebut tidak anda ketahui. 

Pengikut: Buku panduan tentang perbandingan terjemahan Dafa bahasa Mandarin 

dan bahasa Inggris yang disusun oleh seorang praktisi Beijing, bagaimana seharusnya 

ditangani? 

Shifu: Saya harus mengatakan secara demikian, dia ingin melakukan hal baik bagi 

Dafa, tetapi buku tersebut mutlak tidak boleh diterbitkan, karena istilah apa pun dalam 

Dafa tidak dapat diberi definisi manusia biasa. Anda sekalian tahu, semua buku Dafa 

yang diterbitkan adalah Fa yang saya utarakan, semuanya saya yang utarakan, buku 

yang diterbitkan adalah saya sendiri yang menyusunnya, yang tanpa melewati 

penyusunan saya, yang tanpa mendapat persetujuan saya, semuanya tidak boleh 

diterbitkan semaunya, juga bukan materi milik saya, juga bukan materi milik Dafa kita. 

Siapa pun ingin semaunya menyusun materi tidak dapat dibenarkan, saya dahulu 

pernah membicarakan masalah ini. Tentu saja tujuan praktisi adalah baik, buku 

tersebut harus ditarik kembali. 

Pengikut: Tubuh manusia pada periode kali ini adalah yang paling bagus, siapa pun 

menghendaki, apakah ini berhubungan dengan pengaturan pelurusan Fa? 

Shifu: Tubuh manusia pada periode kali ini bukanlah yang paling bagus. Anda sekalian 

tahu, tubuh manusia pada abad pertengahan alam semesta adalah yang paling bagus. 

Yang dimaksud bukan abad pertengahan dari peradaban umat manusia kali ini. Hal ini 

bukanlah sesuatu yang dapat ditampung oleh pengertian kalian, maka urusan tersebut 

kalian jangan terlalu banyak memikirkannya. 
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Pengikut: Pikiran saya dikendalikan oleh benda yang amat jahat, membaca buku dan 

belajar Fa juga tidak berfungsi, apakah Shifu masih menyelamatkan saya? 

Shifu: Saya harus bicarakan dengan membaginya dalam dua aspek. Jika anda adalah 

orang yang seperti saya tulis dalam artikel baru-baru ini, dahulu tidak menganggap 

saya sebagai Shifu, atau anda senantiasa seperti yang dikatakan dalam artikel itu, 

anda selalu dikendalikan oleh benda-benda semacam ini, berarti anda tidak 

berspesialisasi tunggal. Maka anda sendiri harus menguatkan kesadaran utama, tak 

peduli hal apa pun yang terjadi anda juga tidak goyah, anda jangan hiraukan dia 

berkeliaran ke mana-mana atau tidak, di bagian mana terasa sakit atau tidak, anda 

seyogianya belajar, berkultivasi, teguhkan hati, apa pun juga akan berubah. Seorang 

praktisi Xiulian di saat anda merasa tubuh ada sesuatu yang tidak nyaman, itu sendiri 

bukankah merupakan hal yang baik? Seandainya anda tidak Xiulian, tentu tidak akan 

mengusik benda buruk yang ada dalam tubuh anda. Artikel telah dipublikasikan, adalah 

memberi kalian satu kali kesempatan. Jika anda masih tidak ingin mengubah diri 

sendiri, maka anda akan kehilangan kesempatan ini. Mengapa tubuh berubah hingga 

taraf yang demikian? Anda sendirilah yang menyebabkannya, anda sendiri masih harus 

sadar kembali di tengah kondisi tingkat semacam ini. Anda berpikir: Setelah saya 

menyatakan penyesalan, Shifu akan segera mengubah apa saja bagi saya. Ini tidak 

dibenarkan, ini bukan Xiulian. 

Xiulian adalah serius. Anda di dalam proses yang tiada hentinya memperteguh diri 

sendiri, tiada hentinya belajar Fa, tiada hentinya memahami, secara perlahan-lahan 

akan berubah. Dahulu anda belum benar-benar Xiulian di dalam Dafa, walau anda juga 

membaca buku, namun tujuan anda membaca buku adalah demi tubuh anda 

diselaraskan, tujuan anda membaca buku adalah demi menyingkirkan apa yang anda 

anggap sebagai penderitaan. Saya mengajarkan Fa ke masyarakat adalah demi 

menyelamatkan manusia, agar manusia Xiulian mencapai kesempurnaan, mutlak 

bukan untuk mengatasi suatu musibah atau menyembuhkan suatu penyakit bagi 

manusia, atau menyingkirkan sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia. Oleh sebab 

itu anda harus punya sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh ingin Xiulian dan teguh 

terhadap Dafa, saat itu segala sesuatu dari anda baru akan terjadi perubahan. Jika 

anda berkata saya justru demi hal-hal ini barulah belajar Dafa, maka apa pun tidak 

dapat anda peroleh. Mengapa? Bukan kami tidak belas kasih terhadap manusia, 

karena yang saya pedulikan adalah para praktisi, adalah Xiulian. Sedangkan karma 

yang dibuat oleh manusia sendiri bagaimanapun harus diri sendiri yang membayarnya. 

Pengikut: Mohon Shifu menjelaskan secara nyata, apa yang menyebabkan kehidupan 

alam semesta dari tingkat yang berbeda menampilkan reaksi yang berbeda terhadap 

Dafa? 

Shifu: Ini tidak ada sedikit pun hubungannya dengan Xiulian anda, rahasia langit ini 

juga tidak boleh saya utarakan kepada anda. Saya beri tahu anda sekalian, segenap 

alam semesta dalam kurun waktu yang amat panjang sudah menyimpang dari Dafa 

alam semesta ini, semuanya telah menyimpang maka semua juga tidak tahu bahwa 

dirinya telah menyimpang, hanya yang telah diluruskan kembali mereka baru tahu. 
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Sama seperti manusia, sama seperti kalian orang Xiulian yang sekarang duduk di sini. 

Hari ini kalian tengok ke belakang melihat manusia biasa, kalian baru tahu manusia 

biasa sudah begitu buruknya. Sebelum kalian Xiulian, sama sekali tidak merasakan, 

demikianlah satu prinsip yang sama. Pada taraf kondisi yang berbeda terdapat misteri 

dari taraf kondisi berbeda tersebut. 

Pengikut: Sejak kini hingga miliaran tahun kemudian, kehidupan setiap saat harus 

betul-betul ingat untuk memohon ke dalam? 

Shifu: Ini adalah kondisi Xiulian dari manusia, merupakan dua hal yang berbeda 

dengan Dewa. Bagi sebuah kehidupan, Xiulian bukan tujuannya untuk bereksistensi, 

semata adalah cara bagi manusia untuk kembali meningkat. Dengan menggunakan 

pikiran manusia bagaimana dapat memikirkan hal-hal Dewa? Sama sekali merupakan 

dua hal yang berbeda. Wahai manusia, saya mengatakan menyayangi satu sisi 

manusia dari kalian dikarenakan kalian dapat Xiulian, bukan menyayangi diri kalian 

sebagai manusia. Manusia adalah kotor bagi Dewa, sekalipun bagi saya juga hanya 

merupakan satu tingkat paling rendah yang tidak boleh kurang dalam alam semesta. 

Maka pikiran kalian selalu terkungkung di tempat manusia ini, merasa manusia mampu 

begini dan begitu, dengan menggunakan pikiran manusia untuk memikirkan Dewa, 

anda sama sekali tidak mampu memikirkannya, sama prinsipnya seperti Dewa tidak 

memiliki pikiran manusia. 

Pengikut: Mengapa orang yang menganut tujuan tidak murni datang belajar Dafa 

masih dapat terhalau penyakitnya dan mendapatkan kesehatan tubuh, masih pula 

mendapatkan berkah? 

Shifu: Karena ini adalah manifestasi Dafa pada tingkat paling rendah. Karena Dafa 

alam semesta bukan untuk menyediakan Xiulian bagi manusia, melainkan untuk 

menciptakan lingkungan hidup yang berbeda tingkat bagi kehidupan yang berbeda 

tingkat. Maka pada kondisi manusia dari tingkat paling rendah ini, dalam lingkungan 

hidup manusia, anda telah bersentuhan dengan manifestasi Fa pada tingkat ini. Tentu 

saja manusia tidak Xiulian, manusia memang adalah manusia, kondisi yang terbaik dari 

manusia adalah tanpa penyakit, sehat dan punya berkah. Anda telah bersentuhan 

dengan Fa, maka hanya dapat memperoleh yang sedikit ini. 

Pengikut: Shifu mengatakan: “Ketika Dafa bermanifestasi di tengah manusia, yang 

kehilangan oleh kalian tidak sebatas ini saja.” 

Shifu: Betul. Betapa mahabesarnya alam semesta ini! Dewa pada tingkat berbeda, 

pada taraf kondisi berbeda jika melanggar ketentuan langit juga harus dijatuhkan. 

Dalam kurun waktu yang amat panjang dia telah berubah jadi tidak baik, tidak dapat 

bertahan pada taraf kondisi tersebut, dia akan menyebabkan taraf kondisinya menurun. 

Ada yang telah berubah menjadi sangat tidak baik, akan dijatuhkan ke tingkat manusia 

ini. Ada yang telah berubah bahkan lebih buruk daripada manusia, maka untuk menjadi 

manusia juga tidak memenuhi syarat, bahkan harus dimusnahkan, apalagi manusia? 

Dengan kata lain yang kehilangan oleh kalian tidak sebatas ini saja, beginilah 

maksudnya. Pada periode Fa bermanifestasi di dunia manusia, sekarang kalian masih 
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sebatas Xiulian, Fa masih belum sampai tahap menampakkan keampuhannya di dunia 

manusia. Yang benar-benar bermanifestasi di dunia manusia, itu adalah Fa yang 

meluruskan dunia manusia. Pada saat itu masalah yang dihadapi adalah manusia 

berbeda yang tidak baik akan disisihkan. Disisihkan ke mana? Itu tergantung posisi dia 

seharusnya berada di mana. 

Pengikut: Xiulian ada tanggal berakhirnya, jika sampai tanggal berakhirnya kita masih 

belum berhasil kultivasi… 

Shifu: Untuk apa berpikir begitu banyak? Saya sekali lagi menegaskan masalah ini, 

bila dipikirkan justru adalah keterikatan, lepaskan saja jangan dipikirkan, dijamin waktu 

Xiulian yang diberikan kepada anda pasti cukup, bila anda tidak memanfaatkan waktu 

tentu tidak benar. Anda katakan saya berkultivasi perlahan-lahan saja, apakah cukup 

waktunya? Tidak cukup. Karena Fa juga adalah sesuatu yang serius. 

Pengikut: Darah orang Xiulian begitu berharga, bagaimana boleh membiarkan nyamuk 

yang mengisapnya? 

Shifu: Di tengah Xiulian ketika karma pada tubuh anda sedang memancar ke luar, 

apakah anda tahu betapa kotornya darah itu? Apakah anda tahu yang diisap oleh 

nyamuk itu semua adalah benda yang kotor? Tentu saja, di saat kita Xiulian tubuh 

makin lama makin sehat, makin lama makin baik dibandingkan manusia biasa, saat itu 

mungkin bisa terjadi hal seperti ini. Seandainya nyamuk itu pada kelahiran sebelumnya 

adalah sebuah kehidupan yang pernah anda bunuh, bukankah anda harus 

membayarnya? Tetapi yang terisap juga pasti bukan sesuatu yang berharga. Jangan 

selalu memandang diri sendiri bagaimana mengalami cedera, mengapa tidak berpikir 

sejenak karma yang terutang oleh diri sendiri bagaimana dibayar? Ada orang pada 

masa kehidupan lampaunya telah membunuh sangat banyak orang, hal buruk yang 

dilakukan terlalu banyak, hari ini anda ingin Xiulian, nyamuk bahkan tidak boleh 

menggigit anda, dengan berlenggang lenggok anda sudah ingin pergi, bagaimana itu 

dapat dibenarkan?! Jika anda adalah seorang yang Xiulian-nya sangat baik atau orang 

yang karmanya kecil, coba anda lihat nyamuk itu tidak sampai mendekati tubuh anda, 

dia menggigit orang di sekeliling, justru tidak menggigit anda. Karena di saat tubuh 

anda tidak ada karma yang berwarna hitam, maka nyamuk tidak berani memasuki 

lingkungan yang positif murni semacam ini. Dikarenakan adanya lingkungan yang 

bersifat negatif baru akan mengundang nyamuk datang, karena cocok bagi dia, dia 

suka, darah anda sesuai dengan kriterianya maka dia baru suka mengisapnya. Jika 

darah anda murni, nyamuk malah merasa tidak baik, bukankah begini dalilnya? (Tepuk 

tangan) 

Pengikut: Materi pada ruang dimensi lain semua eksis secara otentik, mengapa masih 

bisa muncul masalah “berubah mengikuti pikiran sendiri”? 

Shifu: Benar. Jangan hanya berpikir untuk mencurahkan upaya pada hal yang tak 

terpecahkan. Saya pernah mengatakan bahwa pikiran manusia juga adalah materi. 

Benda yang anda pikirkan bahkan bisa terwujud, perkataan yang anda ucapkan, benda 

yang disebutkan semua juga berbentuk, hanya saja anda tidak mampu melihatnya, 
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segalanya juga berupa materi. Dalam pandangan manusia dan pandangan Dewa, 

materi bukanlah hal yang sama, bentuk eksistensi materi yang terlihat oleh manusia 

tidaklah otentik, juga bukan tidak bergerak. Ini adalah menifestasi sesungguhnya dari 

eksistensi alam semesta. Dikarenakan pikiran manusia terlampau buruk, hasil 

pemikirannya semua adalah jahat, beringas, tidak baik, bersifat memohon, egois, 

mengandung Qing dan sebagainya, maka hasil pemikirannya semua adalah ilusi. Anda 

selalu mencurahkan upaya pada hal yang tak terpecahkan dari satu aspek. Mengapa 

dikatakan Buddha maha cerdas? Cara pemikiran dia berbeda dengan anda, volumenya 

besar, dia tidak memikirkan masalah pada satu aspek saja. 

Pengikut: Saya adalah praktisi Barat, saya merasa “cinta” seolah kehilangan 

harkatnya di dalam ”Zhuan Falun”. 

Shifu: Saya beri tahu anda, “cinta” yang dikatakan oleh Yesus, Santa Maria dan 

Yahwe, bukanlah cinta yang dipahami oleh manusia, itu adalah belas kasih. Semata-

mata karena manusia sekarang dalam bahasa Barat tidak ada kata “belas kasih”, maka 

manusia generasi berikutnya menggunakan kata “cinta” ini untuk menggantikan ucapan 

Dewa. Cinta ini bagi Dewa adalah sesuatu yang kotor, belas kasih barulah sakral. 

Karena cinta, manusia terbenam dalam nafsu birahi; karena cinta, manusia terbenam 

dalam perilaku seksual kacau-balau yang berdosa; karena cinta, manusia dapat 

melakukan banyak sekali hal-hal buruk, hal yang tidak dapat ditoleransi oleh Dewa. 

Cinta terdapat satu sisi yang dianggap bagus oleh manusia berupa saling membantu, 

bersamaan juga terdapat satu sisi negatif yang buruk, sedangkan belas kasih 

seluruhnya adalah baik. Maka cinta yang dimaksud oleh Dewa Barat dahulu, saya 

sekali lagi dengan tegas memberi tahu kalian bahwa itu disebut “belas kasih”, bukan 

cinta yang disebut-sebut oleh manusia di atas dunia. Dikarenakan dalam kebudayaan 

kalian tidak ada pengertian tentang “belas kasih”, maka orang-orang zaman purba dari 

kalian telah mencatat ucapan Dewa dengan istilah “cinta” ini, hanya demikian 

persoalannya. 

Pengikut: Bagi orang Barat, “Futi” adalah sesuatu yang aneh dan sulit dimengerti, 

bagaimana untuk menjelaskan “Futi” kepada orang Barat? 

Shifu: Dalam masyarakat Barat juga ada enam jalur reinkarnasi, bagi manusia ini 

adalah hal yang tak terelakkan. Hanya saja Yesus cuma menceritakan tentang neraka, 

tidak menyinggung reinkarnasi. Yesus telah mengatakan bahwa manusia berdosa, 

namun tidak mengungkap adanya dosa karena manusia punya karma, ini disebabkan 

oleh perbedaan kebudayaan manusia. Mengenai hal Futi, dalam kebudayaan Barat 

bukan tidak ada. Apakah kalian ingat dalam “Perjanjian Baru” ada kejadian Yesus 

mengusir hantu yang merasuki tubuh seseorang? Dalam Alkitab tercatat kejadian ini. 

Sedangkan hantu-hantu tersebut berkata: “Ini bukanlah urusan yang harus dipedulikan 

oleh kamu Yesus, tidak ada sangkut pautnya dengan kamu”. Namun Yesus 

bagaimanapun harus mengusirnya. Ditinjau dari aspek ini, anda masih belum 

sepenuhnya mengerti terhadap kebudayaan sendiri. 
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Pengikut: “Dipukul tidak membalas, dicaci tidak membalas”, apakah kita boleh 

mengatakan: “Kamu berbuat demikian tidak benar?” 

Shifu: Bagi orang Xiulian, “dipukul tidak membalas, dicaci tidak membalas” pada 

umumnya adalah satu cara perbuatan yang paling tepat untuk ditampilkan. Karena 

pukulan dia, cacian dia terhadap anda disebabkan oleh perselisihan, yaitu konflik. 

Sekiranya anda berkata kepada dia, “kamu tidak seharusnya memukul saya,” boleh jadi 

dia malah akan memukul anda beberapa kali lagi. Bila anda ber-argumen dengan dia, 

maka anda akan terjerumus dalam konflik dengannya. Hanya dengan cara tidak 

menghiraukan dia, selesailah sudah urusannya. Maka ungkapan “dipukul tidak 

membalas, dicaci tidak membalas” adalah cara perbuatan yang paling tepat. (Tepuk 

tangan) Di antara kita ada yang sanggup mewujudkan hal ini, saya katakan dia 

kultivasinya sungguh baik, cukup baik. Ada sebagian orang tahu, kamu memukul saya, 

saya tidak memukul kamu; kamu mencaci saya, saya juga tidak mencaci kamu. Namun 

dalam hati selalu merasa ada sesuatu yang mengganjal, selalu ingin mengucapkan 

sepatah kata: Kamu tidak seharusnya memukul saya. Itu dikarenakan anda dalam hati 

masih belum sanggup melepas, utang anda pada orang lain masih tidak ingin dibayar, 

sekalipun sudah dibayar dalam hati juga tidak rela, selalu ingin mengucapkan sepatah 

kata untuk menghibur diri. Tentu saja perkataan yang saya ucapkan sepertinya ada 

semacam hubungan dialektis, saya ingin bertanya: praktisi saya yang orang kulit putih 

atau orang kulit hitam, apakah kalian mengerti dengan saya berbicara demikian? 

(Tepuk tangan) Baik, terima kasih untuk anda sekalian. 

Pengikut: Profesi saya adalah mengajar filosofi dan sastra, saya merasa filosofi dan 

sastra bermanfaat bagi masyarakat manusia biasa. 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, kita semaksimal mungkin menyesuaikan 

masyarakat manusia biasa untuk Xiulian, anda semestinya melakukan pekerjaan apa, 

maka anda tetap lakukanlah, kalian tidak salah, karena pekerjaan anda dan Xiulian 

anda terpisah, hanya saja Xinxing anda di tengah Xiulian akan terwujud dalam 

pekerjaan anda, siapa pun akan mengatakan anda baik, orang yang Xiulian Dafa 

benar-benar baik, karena anda berpenampilan baik. Perihal kelak dia berada pada 

posisi apa, segenap alam semesta telah menyimpang dari Fa, selain Dafa, dalam 

masyarakat manusia di mana masih ada sebidang tanah suci? Di mana masih ada 

sebidang tanah yang bersih? Urusan di kemudian hari tidak ingin saya bicarakan, 

pokoknya segala sesuatu dari masyarakat manusia telah berubah menjadi tidak begitu 

baik, kelak yang tidak dapat berubah menjadi baik, kemungkinan akan disisihkan, tidak 

hanya manusia. Sekarang anda lakukan saja apa yang menjadi pekerjaan anda, 

karena pelurusan Fa masih belum menjangkau sampai tahap manusia ini, sekarang 

semata-mata adalah Fa sedang menyelamatkan kalian. 

Pengikut: Lingkungan keluarga tidak baik berkepanjangan, di antaranya menyebabkan 

orang tua saya tidak hormat terhadap Dafa, apakah saya sebagai pengikut sedang 

berbuat karma? 
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Shifu: Tidak dapat dipandang secara demikian, harus dilihat dari dua aspek. Yang satu 

kemungkinan disebabkan diri sendiri memang punya karma, satu lagi kemungkinan 

disebabkan diri sendiri dalam Xiulian ada keterikatan hati yang tidak disingkirkan. 

Penyebab dari dua aspek bisa saja ada, tetapi ada juga yang berupa kondisi berbeda 

yang ditampilkan oleh orang berbeda karena ketidak-pahaman mereka terhadap Dafa. 

Pengikut: Ada sebagian umat Kristiani tidak percaya keberadaan “enam jalur 

reinkarnasi”. 

Shifu: Bukankah Yesus pernah mengatakan jika manusia berbuat jahat akan masuk 

neraka? Saya hanya dapat mengatakan demikian kepada anda sekalian, di antara 

kalian mungkin ada yang pernah membaca “Perjanjian Baru” dan “Perjanjian Lama”, 

terutama “Perjanjian Baru”, semuanya berupa catatan dari si anu dan si anu, semua 

adalah dicatat sepotong-sepotong. Catatan semacam ini adalah catatan dari memori 

yang dikenang kembali, yaitu orang yang pernah mendengar pembicaraan Yesus 

mencatatnya berdasarkan memori yang dikenang kembali. Sedangkan perkataan yang 

pernah diucapkan Yesus selama masa hidupnya, coba anda pikirkan, mungkinkah 

hanya sekelumit seperti yang ada dalam satu buku? Hanya begitu sedikit? Yesus telah 

mengucapkan amat banyak perkataan, sangat banyak perkataan telah dilupakan 

manusia sehingga tidak tercatat. Lalu mengapa sampai tidak tercatat? Dibicarakan dari 

sebab-sebab lainnya, dikarenakan manusia juga hanya pantas mengetahui sebanyak 

itu. 

Karena Fa Buddha yang diutarakan pada tingkat Tathagata ini juga tidak 

memperkenankan manusia mengetahui secara keseluruhan. Yang dibabarkan 

Sakyamuni di dunia adalah Fa Arhat, manusia juga hanya dapat mengetahui sebatas 

itu. Perkataan yang diucapkan Yesus sudah sepenuhnya dapat membuat manusia naik 

ke surga asalkan berbuat sesuai perkataannya, sudah cukup untuk tujuan tersebut, 

maka Dewa pun membuatnya tidak begitu banyak yang tertinggal. Kitab suci di Timur 

walaupun banyak, juga adalah semacam catatan yang terputus-putus tidak lengkap 

dari memori yang dikenang kembali, hal ini adalah pasti. Dikatakan dari aspek lain, ada 

orang kulit putih yang reinkarnasi dari orang Timur, sekiranya anda di Barat tidak ada 

hal semacam ini, ketika anda reinkarnasi menjadi orang Timur bukankah hal demikian 

akan terjadi? Lagi pula ada banyak orang Barat maupun Timur reinkarnasi secara silih 

berganti, yaitu reinkarnasi bolak-balik. Ada orang merasa akrab dengan kebudayaan 

Timur, ada orang merasa akrab dengan kebudayaan Barat, ini kemungkinan juga 

disebabkan oleh bekas yang tertinggal ketika reinkarnasi pada masa-masa yang 

berbeda. Tetapi jangan lihat anda sekarang adalah orang kulit putih, atau anda 

sekarang adalah orang kulit kuning maupun orang kulit hitam, tak dapat dipastikan 

anda adalah orang jenis yang mana. 

Pengikut: Orang berusia lanjut daya penglihatannya tidak baik, namun suka 

mendengar kaset rekaman, apakah hasil yang diperoleh sama dengan membaca buku 

Dafa? 
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Shifu: Sama. Yang sungguh-sungguh belajar Fa boleh jadi matanya akan terjadi 

perubahan, mendengar dan membaca sama saja. Jangan dikatakan usia kalian muda 

atau lanjut, itu juga merupakan keterikatan dan rintangan dari anda sendiri. Dafa tidak 

membedakan usia muda atau lanjut, anda cukup peduli berkultivasi saja. Saya ingat 

waktu itu ketika saya mengajarkan Fa di Beijing, para praktisi suka memanggil saya 

Guru Besar. Belakangan di bawah panggung ada satu orang yang usianya agak lanjut, 

kelihatannya berumur 70 sampai 80 tahun, dia menyerahkan selembar kertas yang 

menanyakan: Mengapa Anda menyebut sebagai Guru Besar? Saya sudah berusia 

demikian lanjut masih belum disebut Guru Besar. (Tersenyum) Saya lalu berkata 

kepadanya, bahwa saya tidak menyebut diri sendiri sebagai Guru Besar, melainkan 

para praktisi menghormati saya, mereka memanggil saya dengan istilah Guru Besar 

yang berupa hasil pemikiran mereka. Sesungguhnya panggil saya dengan apa saja 

juga boleh, menyebut nama, menyebut Guru, menyebut tuan, apa saja juga boleh. 

Saya tidak mementingkan hal tersebut, saya tidak mementingkan formalitas apa pun. 

Sesungguhnya dikatakan terus terang, usia lanjut dan usia muda dari manusia, tidak 

dapat diberlakukan secara khusus bagi orang Xiulian, karena Yuanshen-nya tidak 

dapat dipastikan berapa besar usianya, itu adalah diri anda yang sesungguhnya. Jika 

dikatakan secara demikian, dalam alam semesta ini usia saya paling besar, kalian 

siapa pun juga tidak sebesar usia saya. (Tepuk tangan) 

Pengikut: “Lunyu” 5  telah mencakup seluruh isi dari “Zhuan Falun”, mohon tanya, 

mengapa disebut “Lunyu”? 

Shifu: Anda sekalian tahu sepertinya Konghucu juga ada sebuah “Lunyu”, tetapi 

pengertian dan isinya sama sekali berbeda dengan kita. Saya sedang menguraikan Fa 

Buddha, dengan menggunakan bahasa manusia, maka saya menyebutnya “Lunyu”. 

(Tepuk tangan) Demikianlah pengertiannya. Bahasa manusia digunakan untuk Fa, 

bagaimanapun menggunakannya boleh saja. Asalkan dapat menjelaskan masalah, 

asalkan dapat menyelamatkan kalian, asalkan dapat mengutarakan Fa dengan jelas, 

saya niscaya akan menggunakannya secara demikian. Oleh sebab itu saya tidak 

dibatasi oleh bahasa maupun istilah modern yang telah distandardisasi. 

Pengikut: Pengikut Dafa yang bekerja di sebuah rumah sakit kanker bersiap diri untuk 

menyebarkan Fa, entah perbuatan ini layak atau tidak? 

Shifu: Itu harus dilihat titik tolaknya apa. Seumpama anda ingin menggunakan Dafa 

untuk menghalau penyakit bagi khalayak. Dafa dapat memperbaiki segala kondisi yang 

tidak benar, manusia menderita penyakit adalah tidak benar, tetapi Dafa bukan untuk 

memperbaiki kondisi tidak benar bagi manusia. Dafa diajarkan kepada manusia adalah 

untuk menyelamatkan manusia, Ia adalah sebuah hukum langit nan mulia yang 

menciptakan lingkungan hidup berbeda bagi kehidupan yang berbeda dalam alam 

semesta. (Tepuk tangan) Jika ingin menggunakannya untuk mengobati penyakit bagi 

manusia, dengan niat hatinya yang begini tentu tidak benar, bukankah demikian? Oh, 

Dafa dapat mengobati penyakit kanker, lalu kita pergi ke rumah sakit untuk mengobati 

                                                 
5
 Lunyu (Lun Yu) — Kata ulasan. 
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penyakit kanker bagi orang lain. Ini bukan menyelamatkan manusia, adalah 

menggunakan Dafa mengobati penyakit, ini tentu tidak dibenarkan. 

Bukan kami tidak berbelas kasih, sudah saya katakan pada kalian, baik Yesus 

maupun Santa Maria, masih ada Yahwe yang kemampuannya lebih besar daripada 

dua Dewa yang disebut di muka, juga ada Buddha dalam agama yang dianut orang 

Timur, asalkan mereka sekali mengibaskan tangan, manusia di atas bumi yang kecil ini 

tidak ada satu pun yang berpenyakit. Mengapa mereka tidak begitu belas kasih untuk 

mengerjakan hal ini bagi manusia? Karena manusia sendirilah yang melakukan hal 

buruk. Sekiranya hari ini saya telah melakukannya bagi anda, besok anda masih saja 

melakukan hal buruk. Tentu saja bukan untuk menghukum manusia, melainkan prinsip 

alam semesta sedang mengevaluasi segala kehidupan, karena manusia sendiri telah 

melakukan hal buruk, maka diri sendiri harus membayarnya. Misalnya anda telah 

membunuh orang, Buddha membantu anda menghapus karmanya, apakah anda boleh 

sembarang membunuh orang? Asalkan anda punya karma karena membunuh orang, 

lalu Buddha menghapus penyakit anda, apakah ini dapat dibenarkan? Manusia telah 

melakukan hal buruk, harus diri sendiri yang membayarnya, diri sendiri yang 

menanggungnya. Sedangkan acap kali manusia setelah melakukan hal buruk, 

perwujudan paling nyata pada tubuh manusia adalah penyakit, dengan penyakit 

menghukum manusia. Ini bukan hanya saya yang mengatakan, Yesus juga pernah 

mengatakan, bahwa manusia punya dosa. Mengapa manusia bisa punya dosa? 

Karena tubuh manusia ada karma. Dalam kebudayaan Barat tidak ada kata karma ini, 

tidak ada istilah karma ini, maka Yesus menggunakan sebuah kata “dosa” untuk 

menerangkannya secara garis besar. Sesungguhnya seseorang ada karma bukankah 

berarti dia punya dosa? Tanpa dosa bagaimana bisa ada karma? Itu merupakan satu 

prinsip yang sama. 

Pengikut: Setelah mencapai kesempurnaan tiba di tingkatan sendiri masing-masing, 

tubuh kami apakah masih membawa kode yang diberikan oleh Guru terhormat? 

Shifu: Setelah mencapai kesempurnaan sudah tidak eksis masalah pemberian kode. 

Pemberian kode adalah manusia di dalam kesesatan, jatuh ke tempat ini barulah 

diberikan kode. Setelah mencapai kesempurnaan, anda sepenuhnya adalah satu 

individu yang independen, anda sepenuhnya adalah seorang Dewa agung yang dapat 

mengambil keputusan sendiri. Yang saya berikan kepada kalian bukan pengekangan, 

melainkan sebagai seorang Dewa yang agung. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Orang yang tidak belajar Falun Dafa suka sekali mendengar musik “Pudu” 

dan “Jishi”, mohon tanya Shifu apakah boleh kasih mereka dengar? 

Shifu: Boleh. Sebagaimana musik layaknya, tentu saja setelah mereka mendengar 

musik Dafa kita, pasti juga ada manfaatnya. 

Pengikut: Sekarang konsep masyarakat mengenai pria dan wanita sama derajat 

sangat kuat, sebagai pengikut wanita, bagaimana mewujudkan sifat lembut namun 

gigih maju dengan perkasa? 
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Shifu: Sekarang orang-orang mengatakan kaum wanita makin lama makin emansipasi, 

pribadinya makin lama makin perkasa, sebenarnya kalian bukanlah digerakkan oleh 

sisi kebaikan itu. Saya merasa keperkasaan bukan diwujudkan pada aspek penampilan 

seseorang, anda sehari-hari berlaku seperti seorang wanita sejati yang lembut, 

kemampuan anda sama juga akan membuat anda mendapatkan apa yang seharusnya 

anda dapatkan, tidak harus dengan anda berpenampilan seperti gaya maskulin, seperti 

seorang pria lalu anda baru dapat memperolehnya. Apakah kalian mengerti dalil yang 

saya kemukakan? (Tepuk tangan) Berbicara dari kalian sebagai wanita, kalian harus 

seperti kaum wanita bersifat bajik dan lembut, baru dapat dihormati dan disayangi oleh 

kaum pria. Jika kalian tidak dapat bersifat bajik dan lembut, kaum pria akan takut 

melihat kalian, (tersenyum) maka kalian tidak dapat memperoleh kasih sayang yang 

seharusnya diperoleh, hingga kehangatan keluarga. Dikatakan sebaliknya, kita jangan 

hanya mengomentari wanita, sebagai kaum pria kita juga harus berpenampilan seperti 

seorang pria. Tetapi masyarakat sekarang di atas bumi sudah tidak baik, saya hanya 

dapat menghendaki pengikut saya berbuat demikian, hal ini tidak dapat diwujudkan 

oleh masyarakat. Saya ingat masyarakat Barat sebelum tahun 50-an, kaum pria penuh 

dengan gaya bangsawan, hormat terhadap wanita. Karena wanita berpenampilan 

layaknya wanita, maka kaum pria sangat suka membantu wanita, dan menghormati 

mereka, menyayangi mereka. Sedangkan kaum wanita juga layaknya wanita 

menyayangi suami sendiri, itu adalah perilaku manusia. Sedangkan sekarang kalian 

telah membuatnya bermetamorfosis. 

Dalam masyarakat Timur, Kaum wanitanya terlalu perkasa, sehingga membuat 

kaum pria menjadi sama seperti wanita. Saya beri tahu kalian, kalian dalam benak 

mengharapkan suami sendiri perkasa, tetapi dalam hati kalian malah berharap dapat 

melebihi dan menekan suami kalian, bukankah ini kontradiksi? Jika bentuk masyarakat 

semuanya berubah menjadi demikian, lalu bagaimana kaum pria dapat menonjolkan 

derajatnya? Dan menampakkan keperkasaannya? Dapatkah menjadi seorang laki-laki 

jantan? Dalam satu keluarga tidak boleh ada dua kepala keluarga, dalam satu gunung 

tidak memperkenankan ada dua raja. Dengan demikian dua harimau saling bertarung, 

pasti ada satu yang terluka, (tersenyum) keluarga pasti tidak rukun. Dua raja besar 

berada dalam satu rumah, ini sungguh celaka. Bagaimanapun harus ada satu kepala 

keluarga, maka dikarenakan hal ini terjadilah perceraian, ketidak-rukunan. Kalian selalu 

berdalih seperti ini, kaum pria mengatakan wanita ini sama sekali tidak seperti wanita; 

kaum wanita mengatakan pria ini sama sekali tidak seperti pria. 

Dalam masyarakat Barat hal ini makin menjadi-jadi, antara berdua di saat begitu 

menikah langsung sudah menetapkan pembagian harta, kelak saat kita bercerai, ini 

adalah milik saya, itu adalah milik kamu, dibuatnya makin menjadi-jadi. Sama sekali 

sudah tidak ada lagi norma-norma bahwa wanita setelah dinikahi seorang pria maka ia 

harus menggantungkan diri pada pria; Sedangkan kaum pria, bukan berpikir bahwa 

seorang wanita setelah saya nikahi, maka diri saya harus bertanggung jawab terhadap 

dia, sama sekali tidak ada maksud hati yang demikian. Kepentingan pribadi dan 

kebebasan pribadi melebihi segalanya, lalu kalian ke mana lagi mencari kehangatan 

keluarga. Saling bersaing dan ingin menang, siapa pun tidak mau mengalah, saya beri 
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tahu kalian, ini bukanlah kondisi manusia! (Tepuk tangan) Antara suami dan isteri tidak 

berani saling percaya, kalian tidak ada suatu tempat di mana pun yang dapat membuat 

kalian merasa aman, memiliki kehangatan dan keharmonisan keluarga, bukankah 

hidup kalian menderita? Meski dalam lubuk hati kalian berpikir demikian: tidak 

semestinya begini, harus ada suatu tempat yang memiliki kehangatan dan 

keharmonisan. Namun pada praktiknya kalian malah merusak semua ini, 

menitikberatkan watak yang egois, tidak memperkenankan adanya tempat semacam ini. 

Di saat kalian semua bertindak demikian, maka hubungan insani yang indah itu akan 

sirna. Tentu saja saya hanya dapat mengutarakan hal ini kepada para pengikut, 

kepada kalian, memberi tahu kalian bahwa semua ini tidak benar. Umat manusia sudah 

tak tertolong lagi, juga sudah terlanjur untuk membetulkan semua ini. Sekarang 

pengarahan opini publik dari segenap alat propaganda mengetengahkan kebebasan 

individu, mengumbar watak individu. Saya beri tahu kalian, watak individu yang 

diumbar semacam ini kelihatannya anda seolah-olah bebas, sesungguhnya anda 

selamanya juga tak dapat lagi memperoleh kebahagiaan yang harmonis semacam itu! 

Anda selamanya juga tak ada lagi orang yang dapat dipercaya! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut Dafa apakah ada yang berkultivasi menuju dunia Buddha menjadi 

warga di sana? (Hadirin tertawa) 

Shifu: Jangan tertawa. Ini juga merupakan masalah pengertian. Orang yang 

berkultivasi niscaya memiliki buah status, maka pasti bukan sebagai warga. Setelah 

mencapai kesempurnaan semuanya juga memiliki buah status. 

Pengikut: Dafa dapat mengubah saya yang ada di permukaan, juga dapat mengubah 

saya yang ada pada tingkat berbeda dan ruang dimensi berbeda, pemahaman 

demikian apakah benar? 

Shifu: Pemahamannya tidak salah. Saya dahulu pernah menyampaikan perkataan ini, 

jika tidak memiliki tubuh manusia, maka tidak dapat Xiulian, dengan demikian juga tidak 

dapat meningkat, tubuh yang ada pada ruang dimensi lain bagaimana dapat 

dipersoalkan tentang peningkatan? Xiulian niscaya tak terpisahkan dengan tubuh 

manusia ini, maka harus manusia di sini yang berkultivasi, baru dapat berubah. Ada 

kalanya membaca buku Dafa, anda tidak memusatkan perhatian, di mulut sudah 

selesai membacanya, namun pikiran tidak berada di tempat, itu dikarenakan kesadaran 

sekunder anda atau aspek lainnya juga sedang berperan. Pikiran anda sekali-sekali 

muncul, sebentar hilang lagi. Jika anda sering mengalami masalah ini, itu sama dengan 

anda melepaskan segalanya, Fa ini diberikan kepada orang lain, ini tidak benar, saya 

juga tidak memperkenankan berkultivasi secara demikian. 

Pengikut: Bagaimana memahami perbedaan antara kasih sayang dan keterikatan? 

Shifu: Itu adalah dua pengertian. Kasih sayang bisa menimbulkan keterikatan, ia 

sendiri dapat menyebabkan keterikatan di dalam Xiulian. Tetapi di tengah manusia 

biasa, di tengah masyarakat, ia juga merupakan faktor yang harus dilengkapi bagi 

seorang manusia. Manusia bila terpisah dari kasih sayang, maka akan makin berbuat 

jahat, sifat keiblisannya makin besar, oleh sebab itu manusia memang tak terpisahkan 



31 

 

dengan kasih sayang ini, tak terpisahkan dengan Qing. Karena Qing diperuntukkan 

bagi manusia, adalah faktor kebutuhan dalam lingkungan hidup yang diberikan kepada 

manusia, namun bukan diperuntukkan bagi Dewa. Sebagai orang Xiulian, kalian harus 

melompat ke luar darinya, singkirkan keterikatan yang ditimbulkan oleh kasih sayang, 

oleh Qing melalui kultivasi, demikianlah hubungan antarmereka. Sekiranya ingin 

mewujudkan kasih sayang namun tidak terikat, itu adalah tidak mungkin. Tetapi di 

dalam proses Xiulian, anda juga tidak mungkin dengan seketika mewujudkan 

segalanya dapat dipandang hambar, dapat dilepas, tidak begitu terikat. Oleh sebab itu 

dalam tahap keberadaan anda sekarang ini, bagaimana keadaan anda, maka begitulah 

memang keadaannya. 

Anda jangan memaksakan diri beranggapan: dalam lubuk hati saya sebenarnya 

ada kasih sayang, kasih sayang terhadap anggota keluarga saya, namun saya 

bersikeras tidak ingin menyayangi, dengan demikian anda salah. Karena taraf kondisi 

anda bukan membubung melalui suatu peningkatan, melainkan anda sendiri 

melakukannya secara dibuat-buat. Jika anda berbuat demikian, malah akan membuat 

orang lain tidak memahami Dafa, sehingga merusak citra Dafa. Ketika perasaan kasih 

sayang anda dilenyapkan di tengah Xiulian anda, maka akan muncul belas kasih yang 

menggantikannya. Anda sekalian tahu, saya duduk di sini, terhadap setiap orang, 

dengan perkataan kalian yaitu saya menyayangi semuanya, sebenarnya ini adalah 

suatu belas kasih, (tepuk tangan) ini sama sekali adalah sesuatu yang berbeda dengan 

perasaan individu dari kalian itu. Saya kira kalian sendiri juga dapat membedakan kasih 

sayang yang ada di antara saya dan kalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Ada praktisi saat berlatih Gong datang terlambat dan pulang lebih awal, 

gerak-geriknya kasar, sehingga memengaruhi orang lain mencapai keheningan dan 

lain sebagainya, apakah perlu mengingatkan dia untuk memerhatikan hal ini? 

Shifu: Berbicara tentang masalah ini, juga menimbulkan satu pemikiran saya. Saya 

beri tahu anda sekalian, orang Tiongkok sebelum Revolusi Besar Kebudayaan adalah 

duta kesopanan yang tersohor di seluruh dunia, biarpun dari segi kesehatan peradaban 

maupun pada permukaan, semua sangat diutamakan. Peradaban di negara sekeliling 

Tiongkok juga adalah orang-orang Tiongkok yang menghantarkannya, dipelajari dari 

Tiongkok. (Tepuk tangan) Tetapi apakah kalian tahu? Setelah revolusi besar 

kebudayaan semua itu dianggap sebagai empat unsur usang untuk dijebol, khalayak 

dianjurkan bergulingan di tanah agar sekujur tubuh penuh lumpur, mengasah tangan 

agar terbentuk belulang yang tebal di seluruh tangan, tumbuh kutu di badan disebut 

sebagai “serangga revolusi”. Orang-orang menganggap sesuatu yang kotor sebagai 

yang indah. Konsep semacam ini terus berlanjut hingga masa berikutnya, walaupun 

sekarang kondisi kehidupan khalayak sudah membaik, juga telah lebih banyak 

memerhatikan hal-hal tersebut, namun konsep yang ditinggalkan oleh revolusi besar 

kebudayaan ini masih belum terhapus. Maka kalian setelah datang ke masyarakat 

Barat, orang-orang di masyarakat Barat terhadap tingkah laku kalian dalam aspek ini, 

mereka sungguh sangat sulit untuk dapat menoleransinya. 
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Kalian tidak memerhatikan hal-hal kecil, tidak memedulikan penampakan diri, 

berpenampilan kotor serabutan, berbicara dengan suara keras, tidak menyesuaikan 

suasana maupun tempat, tidak menghiraukan kebersihan. Tentu saja sebagaimana 

yang saya katakan, kalian harus semaksimal mungkin Xiulian menyesuaikan manusia 

biasa, sebagai pengikut Xiulian, kalian harus mampu melakukannya. Memang ini tidak 

terhitung apa-apa, bukan bahan yang ingin saya sampaikan. Tetapi apakah kalian tahu, 

dikarenakan penampilan kalian membuat sebagian praktisi kulit putih tidak berani 

bergabung dalam penyebaran Fa. Kalian sudah harus memerhatikan hal tersebut! Ini 

bukan hanya sebuah masalah yang menyangkut tingkah laku, benar-benar harus 

memerhatikan hal-hal dalam aspek tersebut. Saya juga bukan menghendaki kalian 

mengutamakan bagaimana berpakaian dengan mengikuti mode terakhir, namun kalian 

harus mengerti akan peradaban manusia yang paling permukaan. Saya beri tahu kalian, 

sebenarnya dalam Dafa juga telah mencakup kandungan makna dari tingkat paling 

rendah, yaitu melakukan hal apa pun harus dapat memikirkan orang lain, saya pikir 

kalian juga dapat melakukan dengan baik dalam segala hal. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Ada praktisi mengatakan bahwa untuk suatu hal telah memohon petunjuk 

dari Guru, tetapi orang lain malah merasa caranya, tutur kata dan perbuatannya tidak 

layak seperti orang Xiulian. 

Shifu: Ada banyak orang di saat berdua berdebat tak berkesudahan, lalu berdalih 

dengan mengambil ucapan saya “ini Guru yang mengatakan,” untuk membela 

keterikatan dirinya sendiri, menutupi sifat hati yang seharusnya dia singkirkan, ini 

sangat tidak baik. Tetapi dibicarakan sebaliknya, juga tidak boleh setelah melihat tutur 

kata dan tingkah laku seseorang ada yang tidak sesuai dengan Dafa, anda lalu 

mengatakan dia bukan praktisi, kultivasinya tidak baik. Padahal banyak sekali 

keterikatan sudah dia singkirkan, dia sudah lebih baik dari manusia biasa entah berapa 

banyak, hanya keterikatan dia yang belum disingkirkan itu baru dapat tampil ke luar. 

Dengan demikian anda telah melihatnya, bagi orang Xiulian tentu sulit untuk menerima. 

Ini menandakan jangan menilai seseorang dari apa yang dia tampilkan. Tadi saya 

sudah membicarakan hal ini dari dua aspek. 

Pengikut: Ada praktisi lama mukanya menjadi hitam, banyak bintik-bintik, ada yang 

badannya kurus, apakah ini gejala yang normal? 

Shifu: Xiulian memang kompleks. Jika anda memerhatikan hal-hal ini, maka secara 

khusus anda akan dibuat menemui hal-hal tersebut, untuk melihat apakah anda masih 

tetap berkultivasi atau tidak. namun dibicarakan sebaliknya, jika orang bersangkutan 

betul muncul keadaan seperti ini, kita benar-benar harus melihat dia itu secara hakiki 

gigih maju atau tidak. Meski dia membaca buku dan juga berlatih Gong, lalu secara 

hakiki bagaimana keadaannya? Ada orang membaca buku, sepertinya sudah satu 

tahun lebih juga belum membaca habis “Zhuan Falun”, namun dia selalu membacanya, 

Gong juga dilatihnya dengan sangat giat, masih mengajak orang lain untuk ikut berlatih. 

Xiulian adalah serius, dalam dunia ini tidak ada hal lebih serius dibandingkan Xiulian. 

Kita harus benar-benar dapat menjalaninya. 
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Pengikut: Tidak mengikuti latihan massal di pagi hari, belum mengalami ujian terpaan 

angin dan sengatan matahari, serta cuaca dingin dan panas, apakah memengaruhi 

pencapaian kesempurnaan? 

Shifu: Juga bukan dikarenakan hal-hal tersebut. Bukankah telah saya katakan? 

Mengalami penderitaan adalah untuk menyingkirkan keterikatan, adalah demi 

peningkatan. Manusia semata-mata mengalami berapa banyak penderitaan belum 

tentu menandakan apa-apa, kuncinya adalah lingkungan Xiulian yang kolektif itu dapat 

menggembleng seseorang. Manusia secara paling permukaan yang bersinggungan 

sehari-hari adalah orang-orang yang tidak Xiulian dalam masyarakat manusia biasa, 

apakah anda tercemar oleh mereka ataukah terpengaruh oleh pengikut Dafa di dalam 

Dafa, yang saya bicarakan adalah prinsip semacam ini. 

Pengikut: Yang menciptakan alam semesta Fa ataukah Dewa? Pernah mendengar 

Dewa telah menciptakan alam semesta, namun jarang mendengar Buddha dan Tao 

telah menciptakan alam semesta. 

Shifu: Dewa yang anda dengar itu diciptakan oleh apa? Anda harus banyak belajar Fa. 

Tetapi perkataan ini juga telah menimbulkan suatu pemikiran saya. Banyak orang 

mungkin telah mendengar dalam agama Barat disebutkan bahwa Tuhan mereka telah 

menciptakan dunia, dalam agama Buddha di Timur juga ada dikatakan bahwa karma 

Buddha telah menciptakan alam semesta. Pengertian karma dari mereka adalah hal 

apa pun asal dilakukan sudah berupa karma, adalah hasil yang ditimbulkan oleh karma. 

Kita di dalam dongeng versi Timur atau legenda kuno, masih pernah mendengar Pan-

Gu menciptakan langit dan bumi. Maka kita membicarakan sejenak tentang Pan-Gu 

menciptakan langit dan bumi. Anda sekalian mungkin pernah mendengar dari dalam 

cerita, bahwa Pan-Gu akhirnya dengan sekejap telah mengubah tubuhnya menjadi 

langit, bumi, gunung, sungai dan bintang-bintang di atas langit. Tak peduli 

bagaimanapun dibicarakan, saya beri tahu anda sekalian, pada tingkat berbeda, 

biarpun anda adalah Dewa dari tingkat mana pun, anda juga tidak mungkin tahu hal-hal 

yang ada di atas. Masa lampau selama kurun waktu yang amat panjang sudah 

menyimpang dari Fa, bahkan banyak kehidupan terhadap Fa sama sekali tidak tahu, 

sudah lupa. Mengapa sudah lupa? Karena segala kehidupan dalam peradaban periode 

sekarang ini, tak peduli anda seberapa tinggi, kebanyakan terbentuk pada periode 

kesembilan. Bagaimana perwujudan Fa sebelum periode kesembilan, orang-orang 

sudah tidak tahu lagi. Setibanya periode kesembilan lebih-lebih tidak tahu Fa itu apa, 

hanya tahu bahwa pada tingkat berbeda terdapat kriteria dari tingkat berbeda tersebut. 

Dapat dikatakan kehidupan primitif sudah hampir tidak ada, maka juga tidak tahu asal-

usul alam semesta. 

Di saat terjadi bencana pada tingkat berbeda dalam alam semesta, yaitu badan 

langit yang berbeda mengalami cerai-berai, dengan perkataan kalian disebut meledak. 

Setelah terjadi peledakan, Dewa yang lebih tinggi tidak akan turun ke bawah 

memperkenankan Dewa tingkat paling rendah melihat beliau sedang menciptakan alam 

semesta, maka Dewa yang lebih tinggi akan menciptakan satu Dewa tingkat rendah, 

menyuruh dia menciptakan alam semesta yang setingkat lebih rendah. Lalu pada 
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tingkat tersebut akan ada Dewa baru yang lahir. Sudah saya katakan bahwa pada 

tingkat berbeda selalu dapat terbentuk kehidupan, pada tingkat ini telah lahir satu Dewa, 

dia harus memiliki kemampuan yang demikian, mampu menciptakan langit dan bumi, 

menciptakan alam semesta dari tingkat ini. Sedangkan pada alam semesta yang lebih 

tinggi apakah masih ada Dewa, dia juga sama sekali tidak tahu. 

Yang saya utarakan tadi sesungguhnya adalah sebuah prinsip, yaitu Buddha, Tao 

dan Dewa dari tingkat berbeda, mereka semua memiliki kemampuan menciptakan 

segala sesuatu yang ada dalam alam semesta pada tingkat di mana dia berada atau 

tingkat di bawah dia. Tetapi itu adalah lingkup batas dia, maka dia beranggapan dirinya 

telah menciptakan dunia, ini dimaksudkan pada yang lebih primitif. Jika satu Dewa 

telah menciptakan alam semesta yang lebih besar, kemudian ada satu Dewa lahir 

dalam alam semesta yang sebelumnya sudah terbentuk ini, lahir di suatu tingkat pada 

suatu masa, dalam taraf kondisi di mana dia lahir, setelah melewati lagi kurun waktu 

yang amat panjang, muncul masalah alam semesta pada taraf kondisi tersebut, lalu 

dicerai-beraikan oleh Dewa yang tingkatnya lebih tinggi, maka akan terjadi peledakan, 

lalu di kemudian hari dia membangunnya kembali, dia merasa dia telah membangun 

kembali alam semesta, dia tidak tahu di atas alam semesta ini masih ada alam 

semesta yang lebih besar, lalu pada tingkat yang lebih kecil dari dia juga akan muncul 

kejadian yang demikian, pada tingkat yang lebih kecil, lebih kecil dari dia masih akan 

muncul kejadian seperti ini yang berupa penciptaan alam semesta pada tingkat 

berbeda. Perkataan yang tadi saya utarakan apakah kalian telah mengerti 

mendengarnya? (Tepuk tangan) Saya dalam “Zhuan Falun” ceramah 5 sudah 

mengatakan, Dewa yang berbeda telah menciptakan alam semesta yang berbeda 

karakter, banyak orang dari kalian bukankah ada pertanyaan seperti ini? Demikianlah 

keadaannya seperti yang saya utarakan tadi. Alam semesta terlampau besar, 

perubahan yang terjadi pada tingkat berbeda juga hanya berupa sebuah partikel kecil 

dalam badan langit yang ekstrem luas, bagi Dewa sekalipun juga tidak dapat 

dibayangkan. 

Pengikut: Dewa-dewa dalam legenda Yunani kuno atau Dewa-dewa dalam legenda 

Tiongkok, itu berupa imajinasi ataukah benar-benar pernah eksis? 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, dikarenakan masyarakat sekarang orang-orang di 

bawah dorongan ilmu pengetahuan makin lama makin terjerumus dalam realita, 

sedangkan realita ini adalah realita palsu, wujud asli nan mulia dari alam semesta yang 

sesungguhnya malah makin lama makin ditutupi dan dikelabui oleh realita palsu ini. Ini 

adalah manusia sendiri yang menyebabkannya, dikarenakan diri sendiri makin lama 

makin percaya pada permukaan ini. Ada banyak legenda kuno adalah kisah nyata, 

orang-orang menganggapnya sebagai cerita yang dikarang oleh manusia. Dengan 

saya sekarang memublikasikan Dafa alam semesta, segala sesuatu yang ditimbulkan 

dan segala sesuatu yang akan terjadi karena peristiwa ini, akan mengejutkan semua 

kehidupan. Kelak akan ada hal yang lebih hebat dan menakjubkan muncul, karena Fa 

akan datang ke tengah dunia manusia. Segala yang tidak dipercaya oleh manusia akan 

muncul, akan membuat orang-orang terperangah hingga melongo. Tetapi tak peduli 

peristiwa ini akan menimbulkan gema yang betapa hebat, berlanjut dalam waktu yang 
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berapa lama, setelah melewati ribuan bahkan puluhan ribu tahun, orang-orang akan 

menganggapnya sebagai cerita dongeng, berlalu sekian banyak tahun lagi, orang-

orang mungkin sama saja akan menganggapnya sebagai hal yang dikarang oleh 

manusia, manusia memang begitu rendah kemampuannya. Bukankah sekarang ada 

orang yang menyangkal munculnya Yesus? Dikatakan adalah manusia yang 

mengarangnya. Munculnya Sakyamuni di Timur, bukankah sekarang juga ada orang 

yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah karangan? 

Pengikut: Ayah dan ibu saya sudah berkultivasi agama Buddha sekian banyak tahun, 

mereka adalah orang yang terobsesi seperti dalam dua buah artikel yang Shifu tulis 

akhir-akhir ini, bagaimana baru dapat membuat mereka berkultivasi Fa ortodoks? 

Shifu: Berikan artikel tulisan saya kepada mereka untuk dibaca, hanya dapat dilakukan 

secara demikian. Siapa pun tidak dapat mewakili orang lain. Kita hanya dapat 

menasihati dengan baik-baik, tidak dapat memaksa orang lain, tidak dapat memaksa 

khalayak. Manusia ingin memperoleh sesuatu adalah urusannya sendiri. Memaksa 

mereka berbuat sesuatu, semua itu tidak berlaku, harus mereka sendiri yang berbuat 

dan berkultivasi baru masuk hitungan. 

Pengikut: Sebenarnya kondisi kebutuhan materi tergolong mencukupi, namun 

bersikeras hidup sangat hemat dan sederhana, apakah ini semacam keterikatan? 

Shifu: Mungkin orang Tionghoa pernah mengalami satu periode kehidupan yang 

menderita, orang-orang trauma dengan hidup miskin, membuat orang-orang jadi 

terlampau hemat dan sederhana. Bila sudah melewati batas, itu niscaya tidak baik. 

Hiduplah dengan wajar. Hemat dan sederhana bukanlah suatu hal yang buruk, namun 

hal apa pun bila sudah melewati batas, maka sudah bukan lagi hal yang baik. Orang 

Xiulian tidak semestinya memiliki suatu niat pikiran yang terbentuk semula. Hemat dan 

sederhana tidak ada salahnya. 

Pengikut: Xiulian di Tiongkok dan berdinas luar ke Eropa, apakah praktisi diawasi dan 

dilindungi oleh satu Fashen Anda yang sama? 

Shifu: Satu Fashen yang sama dan satu Fashen yang berlainan masih ada perbedaan 

apa? Saya beri tahu anda, mereka juga ditangani oleh satu kebijakan saya yang sama, 

sama sekali tidak ada bedanya. Sesungguhnya Fashen saya adalah saya, bagaimana 

saya berpikir, Fashen juga berpikir demikian. 

Pengikut: Mohon tanya apa yang dimaksud tubuh sejati? Apa yang dimaksud tubuh 

Gong? 

Shifu: Ini terdapat perbedaan. Karena segala sesuatu di tempat manusia ini dalam 

pandangan Dewa dianggap tidak sungguhan, hanya tubuh Buddha, tubuh Dewa 

barulah berupa sungguhan, maka tubuh pada tingkat itu atau yang lebih tinggi disebut 

tubuh sejati. Tubuh Gong adalah saya satu-satunya yang memiliki, kehidupan apa pun 

dalam alam semesta ini juga tidak memilikinya, itu adalah Gong saya yang mahabesar 

yang dapat secara bersamaan membentuk wujud saya. (Tepuk tangan) 
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Pengikut: Saat berlatih Gong, saya selalu mendengar suara pembicaraan Guru. 

Shifu: Jika yang dibicarakan adalah Fa, berupa perkataan yang ada di dalam buku, 

maka tidak apa-apa, itu adalah semacam perwujudan dari bentuk kemampuan Gong 

anda, adalah perwujudan kemampuan Gong anda sendiri. Jika bukan hal-hal dalam Fa, 

maka itu berarti ada gangguan. 

Pengikut: Mengajar anak-anak berlatih Gong, memberi tahu dia untuk menjadi orang 

baik, apakah masih perlu membacakan artikel bagi mereka? 

Shifu: Anda memberi tahu dia untuk menjadi orang baik, itu juga sekadar menjadi 

orang baik di tengah manusia biasa. Dengan Fa barulah dapat membuat seseorang 

kembali meningkat, bukankah demikian prinsipnya? Bagi anak-anak lima perangkat 

metode Gong dapat dilatih seberapa banyak maka latihlah sebegitu banyak. 

Seandainya tidak dapat berlatih, setelah agak besar sedikit baru berlatih, itu juga tidak 

apa-apa. 

Pengikut: Saat mengutarakan prinsip hukum yang berkaitan dengan Dafa kepada 

anak-anak, dijelaskan dengan menggunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh 

anak-anak, apakah ini layak? 

Shifu: Saya kira ini tidak ada masalah. Karena anda adalah orang Xiulian, anda tidak 

akan menjelaskannya secara menyimpang, anda menggunakan prinsip-prinsip 

menjelaskan kepada anak-anak, saya kira tidak ada masalah. 

Pengikut: Saya pernah mengalami kejadian melewati cobaan, namun saya kehilangan 

tekad, saya ingin Xiulian lagi dari awal. 

Shifu: Tadi juga ada praktisi yang bertanya pada saya apakah masih dapat Xiulian? 

Yaitu dia mungkin pada suatu aspek ada yang tidak dilakukan dengan baik, atau 

dirinya merasa ada suatu aspek yang tidak memenuhi kriteria sebagai pengikut. 

Setelah melakukan hal yang tidak baik, apakah anda masih dapat Xiulian? Dapat 

Xiulian atau tidak sepenuhnya tergantung pada anda sendiri. Anda sudah bertemu 

dengan Fa, sudah memperoleh Fa, tentu saja jika anda belum melakukan dengan baik, 

anda belum melewati cobaan itu, kerugiannya memang sangat besar. Anda boleh 

mulai lagi berkultivasi, tenangkan hati, bulatkan tekad, mulai lagi dari awal. 

Sebagaimana anda sudah punya tekad untuk Xiulian di dalam Dafa, anda sudah 

menyadari kesalahan yang dilakukan dahulu, mengapa anda tidak membulatkan tekad 

untuk mulai dari awal menyusulnya? Asalkan anda membangkitkan niat, ingin berbuat 

demikian, anda tidak perlu mengatakan kepada saya, juga tidak perlu mengatakan 

kepada orang lain, anda cukup peduli dengan Xiulian saja, saya kira itu juga sudah 

memenuhi syarat. Sesungguhnya siapa pun dari kalian pada awal Xiulian bukankah 

karena dia ingin Xiulian maka barulah memperoleh Fa. Tetapi anda jangan sekali dan 

sekali lagi kehilangan kesempatan, sekali dan sekali lagi melakukan kesalahan. Xiulian 

adalah serius, jika kesalahan terus berlanjut, kelak anda mungkin sudah tidak ada 

kesempatan yang demikian untuk masuk lagi dalam Fa ini. Sebagaimana anda sudah 

punya kesempatan masuk dalam Fa, maka anda jangan sampai kehilangan lagi. 
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Pengikut: Banyak pengikut di Amerika Utara belum menikah sudah tinggal bersama, 

bahkan sudah punya anak balita, apakah harus mengurus akte nikah susulan? 

Shifu: Harus. Saya beri tahu kalian semaksimal mungkin Xiulian dengan 

menyesuaikan manusia biasa. Kita bicarakan dengan kata lain, dahulu di Tiongkok 

seseorang menikah harus mendapat pengakuan dari langit dan bumi, maka disebut 

beri penghormatan kepada langit dan bumi; harus mendapat pengakuan dari orang tua, 

harus memberi hormat kepada orang tua. Dalam masyarakat Barat harus mendapat 

pengakuan dari Tuhan dan Dewa mereka, maka harus pergi ke gereja bersumpah 

kepada Tuhan, Tuhan atau Dewa menjadi saksi pernikahan kalian, membuktikan 

keabsahan penyatuan kalian. Masyarakat Barat sekarang telah merusak semua ini, 

formalitas apa pun sudah tidak dijalani, dua orang berkumpul bersama, tanpa 

pengikatan apa pun, selagi senang hidup bersama, bila sudah tidak cocok ganti 

dengan satu lagi, ini tidak boleh. Sebagai praktisi Dafa kalian harus mengerti sekelumit 

prinsip ini. Dalam masyarakat Barat, karma yang ditimbulkan oleh kebebasan seks 

adalah amat besar, orang yang datang dari Timur saya lihat makin parah. Kalian harus 

memerhatikan hal-hal tersebut. Dikatakan manusia sudah tidak baik, sedangkan 

perbuatan orang Xiulian bahkan lebih buruk daripada manusia biasa, bukankah itu 

merupakan sebuah masalah? Tentu saja kalian dalam hati berpikir: Walaupun kita 

belum menjalani prosedur, tetapi dalam hati dan perbuatan sama seperti sudah 

menikah, sudah punya anak, kita juga sudah tidak mungkin berpisah. Namun kalian 

belum pernah melaksanakan prosedur, anda merasa sudah dapat mewujudkan saling 

bertanggung-jawab, saya katakan hal ini cukup baik, namun mengapa tidak menjalani 

prosedur? Setidaknya agar masyarakat manusia biasa menganggap kalian adalah 

suami-isteri yang sah. Saya kira seharusnya demikian bukan? Yaitu kalian tidak boleh 

terlalu remeh dalam masalah ini. Saya tidak terlalu banyak membahas masalah ini. Tak 

peduli dulu kalian berbuat bagaimana, yang sudah berlalu biarlah berlalu, mulai lagi 

dengan kelakuan yang baik. 

Pengikut: Bagaimana membedakan pemandangan yang terlihat saat Yuanshen 

meninggalkan raga dan setelah terbuka Gong? 

Shifu: Ini sudah pernah dibicarakan. Anda sekalian tahu dalam artikel “Mengapa Tidak 

Dapat Melihat” saya sudah menulisnya dengan sangat jelas. Mengapa tidak dapat 

melihat? Yaitu terlihat namun tidak jelas. Sekalipun anda telah dapat melihat, juga tidak 

begitu jelas. Sekiranya ada yang jelas, juga hanya bagian lokal, mutlak tidak akan 

seperti Dewa yang melihat secara terbuka, apa pun juga tahu, apa pun juga terlihat, 

seperti gambar bioskop. Tentu saja ada juga yang keadaannya khusus, karena yang 

saya bicarakan bersifat umum. 

Pengikut: Dengan menanggung risiko angin badai dan salju saya pergi menghadiri 

konferensi Fa, di perjalanan kendaraan rusak, anggota keluarga sangat tidak 

memahami terhadap perbuatan saya yang menanggung risiko bahaya ini. 

Shifu: Hal apa pun juga bukan mengikuti sebuah rumus yang begitu sederhana, 

semua dilakukan menurut rumus tersebut. Perihal Xiulian, keadaan yang dialami setiap 
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orang juga rumit, mungkin terdapat sebab ini, mungkin terdapat sebab itu. Misalnya, 

ada orang di antara kita karena dia sendiri Xinxing-nya tidak lulus ujian, sehingga 

timbul masalah; mungkin juga dikarenakan ada hal lain yang seharusnya lebih penting; 

mungkin juga memang cobaannya adalah demikian, sehingga mengalami kesulitan, 

mengalami rintangan. Oleh sebab itu Xiulian adalah ekstrem rumit, tidak seperti yang 

kalian bayangkan begitu sederhana. Bisa saja karena rusaknya kendaraan anda maka 

anda terhindar dari kecelakaan yang akan terjadi pada beberapa kilometer di muka, 

kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Apa yang kalian alami di tengah Xiulian 

semuanya adalah hal yang baik, semuanya juga sedang membangun keagungan De 

diri sendiri. 

Pengikut: Kelas belajar memperkenalkan Dafa hanya berlangsung dua hari, cara 

pengadaan yang demikian baik atau tidak? 

Shifu: Kelas belajar memperkenalkan Falun Dafa hanya berlangsung dua hari, 

waktunya terlalu mendesak. Jika seseorang membaca buku “Zhuan Falun” ini tidak 

dapat secara berkesinambungan membacanya terus sampai akhir, maka orang ini 

selanjutnya sudah sulit sekali untuk menyentuh buku tersebut. Mengapa? Karena 

manusia punya karma pikiran, disebabkan oleh konsep-konsep dalam pikiran sehingga 

menimbulkan karma tersebut. Saat anda membaca buku adalah sedang melenyapkan 

karma yang ada dalam pikiran anda, karma tersebut adalah hidup, dia tahu anda 

sedang melenyapkannya, maka dia mulai tidak memperkenankan anda menyentuh lagi 

buku tersebut. Sekalipun anda punya waktu, dia juga tidak memperkenankan anda 

terpikir untuk membaca buku, dia dengan segenap upaya membuat anda tidak punya 

waktu untuk membaca buku. Maka ini adalah sebabnya mengapa ada banyak orang 

pada pertama kali membaca buku belum selesai membacanya, lalu sudah tidak ada 

waktu lagi untuk membacanya lebih lanjut. Perihal melihat rekaman video juga sama, 

jika anda tidak dapat melihatnya secara menyeluruh, maka sulit sekali untuk mencari 

waktu agar anda melihatnya lagi. Ini adalah iblis sedang mengganggu, tidak 

memperkenankan anda punya waktu, dia berusaha dengan segala cara tidak 

memperkenankan anda menyentuhnya, maka bisa terjadi masalah seperti ini. Tetapi 

anda sekalian menyebarkan Fa juga tidak punya banyak waktu, masalah ini hanya 

dapat dikatakan, lakukanlah menurut keadaan anda. 

Pengikut: Jika dalam jangka panjang menerima pemberian yang berniat baik dari 

teman praktisi, apakah berarti kehilangan De dengan tanpa batas? 

Shifu: Saya beri sebuah contoh bagi anda sekalian. Ada seorang praktisi keadaan 

keluarganya tiba-tiba berubah menjadi susah. Kesusahan ini bagi orang Xiulian sangat 

mungkin merupakan utangnya yang serupa di masa lampau, di dalam proses 

penghapusan menghendaki dia harus menanggung kesusahan semacam ini, namun 

waktunya tidak akan lama. Saya katakan kemungkinan adalah demikian. Lalu ada 

praktisi merasa dia begitu kesusahan, kita harus membantu dia. Bagaimana cara 

membantunya? Kita semua kumpulkan uang, berikan kepada dia, mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian, maka orang tersebut sejak saat itu 

tidak bekerja apa-apa lagi, selain belajar Fa dia hanya makan dan minum di rumah, 
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menghabiskan uang teman-temannya. Lalu berkembang lebih lanjut, dia tidak lagi 

belajar Fa, kalian berilah uang, saya hidup dengan cara begini. Coba anda sekalian 

pikirkan, kalian memiliki belas kasih, namun tidak dapat menyikapi masalah secara 

demikian. Setiap orang ada kesusahannya, kalian boleh membantunya atas dasar 

belas kasih, untuk mengatasi masalah pekerjaan maupun sedikit hal yang darurat, 

tetapi mutlak tidak dapat berbuat demikian secara jangka panjang. Jalan yang saya 

atur bagi dia itu telah dibuat rusak oleh kalian, sehingga dia tidak dapat berkultivasi lagi, 

akhirnya dia tidak lagi berkultivasi. Dia juga tidak mencari pekerjaan, kesulitannya juga 

tidak diatasi, pokoknya ada uang untuk digunakan, kalian setiap bulan berikan pada 

saya, selesailah masalahnya. Jika demikian saya katakan apa yang sedang dilakukan 

oleh para praktisi? 

Pemberian? Apa yang disebut pemberian? Saya berikan anda suatu barang, jika 

tidak kenal mengapa hendak berikan sesuatu kepada anda? Oh, kenal karena 

semuanya adalah praktisi, antara praktisi apakah dapat seenaknya memberikan barang 

berharga? Mengapa? Anda juga punya satu alasan mengapa! Jika bukan barang 

berharga, mengapa diberikan tiada hentinya dalam jangka panjang, mengapa? 

Mengapa anda mau menerimanya? Apakah sifat tamak anda tidak dapat dilepas? 

Ataukah ada sebab lainnya? Mengapa anda sendiri tidak mencarinya? Ini tidak benar. 

Dafa kita ini tidak menyentuh uang dan harta, tidak menyimpan uang dan tidak 

menyentuh harta. Kalian datang Xiulian, kalian hadir di sini, saya tidak akan memungut 

uang anda sepeserpun. Mengapa jika orang lain ingin memberi kepada anda, anda 

sendiri tidak dapat melepaskan keinginan menerima? Di sini secara khusus 

mengemukakan sebuah masalah, semua orang yang bekerja untuk Dafa, atau yang 

melakukan suatu hal untuk Shifu, walau dengan alasan apa pun, kalian mutlak tidak 

boleh menerima benda atau hadiah apa pun dari praktisi; yang ingin dititipkan kepada 

Shifu harus melalui Shifu yang menangani, jangan menanganinya semau sendiri, 

menyimpan atau menahannya secara pribadi, jangan membuka surat, dokumen dan 

benda lainnya milik Shifu secara pribadi. 

Pengikut: Kemerosotan suatu kehidupan apakah karena Yuanshen-nya tercemar oleh 

keterikatan atau Yuanshen-nya telah berubah hakikat? 

Shifu: Saya tidak memandang masalah secara demikian. Jiwa manusia adalah sebuah 

kesatuan, tidak berarti Yuanshen anda, Fu Yuanshen anda atau tubuh anda telah jadi 

begini atau begitu, jika sudah salah tentu semuanya salah, karena sebuah niat pikiran 

anda di dalamnya mengandung semua pribadi anda dari tingkat yang berbeda. Setelah 

bersalah diperbaiki, itu adalah orang baik, dapat mengultivasi diri sendiri, maka dapat 

mencapai peningkatan. 

Pengikut: Jiwa makhluk hidup dalam tubuh manusia yang berupa alam semesta kecil 

ini, apakah berada pada satu tingkat yang sama dengan Yuanshen yang menguasai 

tubuh manusia tersebut? 
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Shifu: Tidak berada pada satu tingkat yang sama. Kalian lebih tinggi daripada segala 

kehidupan yang ada dalam tubuh sendiri, segenap sel anda sendiri masih terdapat 

sistem pengendalian dari pemikiran yang menyatu. 

Pengikut: Saya tahun ini berumur 13, lahir di Jepang, dikarenakan kendala bahasa, 

saya sedikit pun tidak mengerti bagaimana berkultivasi? 

Shifu: Orang dewasa carikan jalan bantulah mengatasinya. Lahir di Jepang, tidak 

mengerti bahasa Mandarin. Karena ia masih kecil, maka bahasa Jepang ada sebagian 

tidak dapat dipahami secara menyeluruh, hurufnya juga tidak dapat dikenali secara 

menyeluruh, mungkin ada kesulitan. Bagian yang tidak dimengerti tanyalah pada orang 

dewasa, perlahan-lahan anda juga akan tahu semuanya, anak kecil seharusnya lebih 

cekatan. Anda sekalian tahu, di Tiongkok ada orang berusia lanjut yang demikian rupa, 

dia sama sekali belum pernah sekolah. Dia melihat “Zhuan Falun”, setelah dilihat 

berkelanjutan, dia bahkan sudah dapat membacanya. Orang semacam ini jumlahnya 

sudah cukup banyak di antara pengikut Dafa. Dia sudah melewati beberapa puluh 

tahun, seumur hidup bahkan sudah dilalui, dia tidak pernah berani berpikir bahwa 

dirinya dapat mengenali huruf. Melalui belajar Dafa dalam waktu yang sangat singkat 

dia dapat membaca “Zhuan Falun” sampai tuntas, bahkan membacanya dengan 

sangat fasih, sungguh merupakan mukjizat! Karena bagaimanapun ini adalah Fa, ia 

akan muncul kejadian yang demikian. Tentu saja, anak kecil belum tentu memiliki hati 

yang begitu konsisten seperti orang dewasa. Tetapi saya juga akan 

mempertimbangkan, anak kecil bagaimanapun adalah anak-anak, jika curahkan sedikit 

upaya keras, orang dewasa membantunya pula, masalah ini dapat diatasi. 

Pengikut: Di antara Fu Yuanshen terdapat Yinyuan Guanxi apa? 

Shifu: Mungkin ada Yinyuan Guanxi, mungkin juga tidak ada, karena dia tidak ada 

suatu rumus. Setiap orang punya keadaan yang berbeda dari berkali-kali siklus 

kehidupan lampaunya, semua ini adalah sebab musabab dan takdir dari seseorang, 

tidak ada hubungannya dengan Xiulian anda. Karena Zhu Yuanshen di sini 

memperoleh Fa dengan sangat jelas, itu sudah cukup, Fu Yuanshen lainnya secara 

alami akan mengikuti anda berkultivasi. 

Pengikut: Apakah kita boleh menyebarkan Fa di Balai Wushu Oriental? 

Shifu: Supaya orang memperoleh Fa, saya kira tidak ada masalah walau dalam 

lingkungan apa pun. Namun ada satu hal, dalam Wushu ini ada Wushu aliran Tao, 

karena ia termasuk sejenis qigong, yang lainnya tidak ada pengaruh. Ada banyak 

orang dari kita yang berlatih Dafa juga sedang berlatih Wushu, semua itu tidak 

berpengaruh. 

Pengikut: Setelah Shifu menyingkap wajah asli ilmu pengetahuan dan berbagai 

keburukan dari masyarakat manusia biasa, pikiran saya timbul semacam kekacauan 

dalam mengambil keputusan, sehingga tidak dapat diatasi. 
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Shifu: Saya sekali lagi mengatakan, kita harus semaksimal mungkin menyesuaikan 

masyarakat manusia biasa untuk menjalani Xiulian. Saya beri tahu kalian, saya telah 

mengutarakan faktor sebenarnya di balik ilmu pengetahuan, tetapi saya tidak 

menentang ilmu pengetahuan. Saya ulangi sekali lagi, saya telah mengutarakan wajah 

asli ilmu pengetahuan, namun saya tidak menentang ilmu pengetahuan. Karena 

bagaimanapun ia adalah sesuatu yang dimiliki oleh sejenis kehidupan dari makhluk 

hidup alam semesta ini. Di sini saya telah menunjukkan bahwa manusia tidak 

sepatutnya mempunyai keadaan semacam ini, dan penyebab manusia dibuat 

metamorfosis, saya tidak menentang ilmu pengetahuan. Kalian mesti melakukan 

pekerjaan apa maka kalian lakukanlah, hanya saja dibandingkan dengan Fa Buddha 

dia adalah amat rendah kemampuannya. Seiring anda Xiulian perlahan-lahan akan 

mengerti. 

Pengikut: Permulaan memperoleh Fa bukan main gembira, tetapi karena tersesat 

terlampau dalam, pernah melakukan hal yang sangat buruk, apakah saya sudah tak 

tertolong? 

Shifu: Xiulian Dafa masih sedang berlanjut, para praktisi masih tiada hentinya gigih 

maju. Sekarang anda masih dapat menyerahkan lembaran pertanyaan ini, saya masih 

dapat membacanya bagi anda, berarti takdir pertemuan anda termasuk lumayan, 

manfaatkanlah waktu dengan ketat. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya datang dari Libanon, anggota keluarga saya semua adalah penganut 

agama, saya tidak menganut agama, tetapi saya khawatir apakah bisa terpengaruh? 

Shifu: Tidak ada pengaruh apa pun. Anda pelajari yang anda mau, mereka menganut 

yang mereka percaya, ini tidak berpengaruh. Karena yang mereka percayai tidak ada 

Dewa yang memedulikan, tanpa Dewa yang memedulikan maka makin tidak ada 

pengaruh. 

Pengikut: Beberapa kali cobaan Xinxing yang besar selalu terjadi sebelum saya 

mengikuti konferensi Fa, apakah Fashen Anda yang mengatur semua ini? 

Shifu: Anda adalah praktisi maka saya harus bertanggung jawab terhadap anda. 

Perihal apakah saya sedang menghendaki anda melewati cobaan Xinxing, atau ada 

suatu sebab yang konkret, hal-hal tersebut sebagai Shifu pasti bertanggung jawab 

terhadap anda, segala hal yang terjadi pada orang Xiulian semua adalah hal yang baik, 

anda cukup peduli dengan kultivasi saja. Kalian mungkin tidak memerhatikan, kemarin 

pagi ada seorang praktisi angkat bicara, di dalamnya ada sepotong pembicaraan yang 

begini, dia bercerita bahwa bagaimanapun dia terus berkultivasi juga tidak merasa ada 

kemajuan lebih lanjut, tiba-tiba pada suatu hari dia menyadari: Saya sudah seharusnya 

ada perubahan pada suatu aspek. Maka ketika dia berlatih Gong lagi tembok ini 

dengan seketika sudah terbuka, secara tiba-tiba yang terpampang di hadapan dia 

adalah sebuah kondisi alam yang lain. Saya kira pembicaraan praktisi ini perlu kalian 

pikirkan lebih banyak. 
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Pengikut: Falun Dafa pernah menyelamatkan manusia pada masa prasejarah, 

mengapa makhluk hidup bisa melupakan Fa? 

Shifu: Yang anda maksud manusia ataukah Dewa? Yang diselamatkan oleh Dafa 

semuanya sudah naik ke langit. Jadi bagaimana anda tahu kehidupan-kehidupan 

tersebut telah melupakan Fa? Saya beri tahu anda, seorang yang telah Xiulian 

mencapai kesempurnaan, segala sesuatu dari anda adalah diciptakan oleh Fa, 

segalanya berasimilasi dengan Fa. Anda berada dalam Dafa niscaya adalah bagian 

dari Dafa, sesungguhnya makhluk hidup dalam segenap alam semesta juga adalah 

bagian dari Dafa, hanya saja dia makin lama makin menyimpang dari Fa itu. Ketika 

satu kehidupan telah menyimpang, dia bisa dijatuhkan, menuju tingkatan di mana dia 

seharusnya berada. Jika semuanya telah menyimpang maka bagian tersebut harus 

dicerai-beraikan, kemudian diciptakan lagi kehidupan yang baru. 

Pengikut: Xiulian adalah memperdalam pemahaman dan ingatan terhadap Dafa, 

bolehkah dikatakan demikian? 

Shifu: Bukan demikian halnya. Yang sekarang anda ingat hanyalah sebuah bentuk 

paling rendah dari manifestasi Fa yang saya utarakan di tengah manusia biasa. 

Sedangkan Fa yang anda ketahui saat anda mencapai kesempurnaan pada taraf 

kondisi berbeda, selain kandungan maknanya, setiap hurufnya juga berbeda dengan 

Fa yang sekarang saya utarakan kepada anda. Apakah kalian dapat memahami apa 

yang saya katakan? (Tepuk tangan) Oleh sebab itu kalian tak terelakkan masih 

menggunakan konsep manusia untuk memikirkan hal-hal Dewa. 

Pengikut: Saya menemukan diri sendiri sedang melangkah maju dengan menjebol 

keterikatan, keterikatan ini bukan berupa benar atau salah secara permukaan, 

melainkan kandungan maknanya telah berbeda. 

Shifu: Memang demikian. Karena saat Dafa membimbing anda Xiulian pada tingkat 

berbeda hanya dapat dimengerti dalam hati namun tidak dapat diungkap dengan kata-

kata. Karena begitu anda memasuki pemikiran bahasa manusia biasa maka intinya 

sudah berubah, belum sampai perkataan anda diucapkan, ketika anda memasuki 

prosedur penyusunan dari pemikiran bahasa manusia biasa maka ia sudah bukan 

demikian halnya, maka begitu anda katakan, sudah bukan makna sesungguhnya dari 

taraf kondisi tersebut. Kalian mungkin juga telah menemukan masalah ini, maka ia 

hanya dapat dimengerti dalam hati namun tidak dapat diungkap dengan kata-kata. 

Tetapi mengapa kalian dapat mengutarakan pengalaman? Karena yang kalian 

utarakan semua adalah hal-hal yang paling rendah dan paling permukaan serta 

kejadian kalian di masa lalu. Tentu saja yang diutarakan praktisi baru adalah kejadian 

dia sekarang, karena yang disampaikan oleh praktisi baru pasti adalah hal-hal di 

permukaan. 

Pengikut: Shifu telah banyak kali memberi isyarat kepada saya, namun saya tidak 

ingin memikirkan diri sendiri terlalu tinggi, di balik ini apakah ada sebuah keterikatan? 
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Shifu: Belum tentu demikian. Karena ada kalanya takut diri sendiri timbul suatu 

kegembiraan hati, diri sendiri sedang menguasai diri, tidak boleh timbul kegembiraan 

hati, juga tidak ingin memikirkan diri sendiri terlalu tinggi. Saya kira ini juga merupakan 

hal yang baik. Tetapi jangan terlalu bersikukuh mempertahankannya, agar jangan 

sampai menjadi sebuah keterikatan lagi, seyogianya Xiulian dengan terbuka dan penuh 

martabat. 

Pengikut: Ada orang mengomentari orang lain: kamu begini adalah keterikatan, begitu 

adalah keterikatan. Namun dia sendiri bukankah berada di tengah keterikatan? 

Shifu: Penyebab dari dua pihak kemungkinan juga ada, pertanyaan yang diajukan 

sangat menyentuh pikiran, namun tidak dapat dikesampingkan itu sendiri apakah 

terdapat keterikatan. Ada orang di antara kalian saat mengatakan orang lain 

berketerikatan, apakah karena keterikatan diri sendiri mendapat gempuran sehingga 

berbalik mengatakan orang lain berketerikatan untuk menutupi keterikatan diri sendiri? 

(Tepuk tangan) Lalu orang yang dikatakan berketerikatan, apakah karena dirinya tidak 

dapat melepaskan keterikatan sehingga mengatakan orang yang mengomentari dirinya 

berketerikatan, dialah yang berketerikatan, dengan demikian tidak dapat melepaskan 

keterikatan diri sendiri? 

Pengikut: Jika penanggung-jawab merelakan posisinya kepada orang yang 

kemampuan kerjanya lebih unggul dari diri sendiri, apakah ini merupakan sumbangsih 

bagi pembangunan Dafa? 

Shifu: Dilihat dari permukaan huruf anda sekalian dapat mengatakan itu benar, ini tidak 

ada masalah. Orang lain kultivasinya baik, kemampuan kerjanya juga unggul, jika dia 

tidak mengemban pekerjaan, bagi Dafa adalah suatu kerugian. Bila anda dapat 

memahami dari sisi ini, memahami dengan bertitik-tolak demi kebaikan Dafa, saya 

katakan itu alangkah baiknya. Tentu saja dikatakan sebaliknya, jika diri sendiri terdapat 

unsur pikiran lain tersembunyi dalam kondisi yang sangat tertutup, bahkan diri sendiri 

tidak berani berpikir bahwa itu adalah sebuah keterikatan, sekali terpikir akan hal itu 

segera dibenamkan, dipelesetkan berlalu, dengan demikian tentu tidak benar. 

Pengikut: Saya sering memperingatkan diri sendiri, beri persembahan pada Shifu 

dengan hati saya, dengan segala sesuatu dari saya, dengan mencurahkan segala milik 

saya. 

Shifu: Saya memahami ketulusan hati kalian. Saya beri tahu kalian, ini adalah hal-hal 

yang diwariskan dalam agama. Sakyamuni memang pernah mengatakan, karena 

pengikutnya diwajibkan minta sedekah makanan, beliau memang pernah mengatakan 

bahwa memberi sesuap nasi kepada biksu adalah perbuatan yang jasa pahalanya tak 

terhingga, namun tidak mengatakan beri persembahan kepada beliau, memberikan 

sekian banyak uang dan harta kepada beliau adalah jasa pahala yang tak terhingga. 

Agama sudah tidak dapat berbuat mengikuti permintaan Buddha, maka sekarang ada 

biksu yang sifat serakahnya sangat besar, dia menghendaki uang dalam jumlah banyak 

sekali, lalu dia berpropaganda dengan sebuah konsep yang demikian: anda harus 

memberikan persembahan kepada saya, anda baru akan mendapatkan jasa pahala 
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yang tak terhingga. Bagaimana cara memberi persembahan? Anda memberi makin 

banyak maka makin bagus, bahkan ia berpendapat anda memberikan persembahan 

kepada saya hingga harta ludes dan keluarga jatuh miskin, itu barulah ideal. Coba 

anda semua pikirkan, sifat egois yang demikian sudah mencapai taraf ekstrem, bahkan 

konsep mementingkan diri semacam ini, demi merampas benda milik orang lain dapat 

membuat harta seseorang ludes dan keluarga jatuh miskin, dia juga belum 

mendapatkan kepuasan hati, ini lebih garang daripada iblis jahat, bagaimana dia dapat 

diperhitungkan sebagai orang Xiulian? 

Dafa tidak dapat dinilai dengan uang. Anda juga adalah seorang yang Xiulian, 

mengapa anda menghendaki persembahan dari orang lain? Mengapa menghendaki 

uang dari orang lain? (Tepuk tangan) Dikatakan sebaliknya, orang yang anda 

kehendaki dia memberi persembahan kepada anda, dia juga sedang berkultivasi 

Buddha, jika bukan demikian untuk apa dia memberi persembahan kepada anda? Bisa 

saja kultivasi dia lebih baik daripada anda, berdasarkan apa anda menghendaki 

persembahan dari dia, malah anda yang seharusnya memberi persembahan kepada 

dia. Tentu saja sekarang dalam agama orang-orang demi uang dan kekuasaan, 

melibatkan diri dalam politik, hal-hal demikian sudah menjadi pemandangan umum, 

maka tidak lagi mengherankan. Kata-kata isapan jempol diucapkan berulang tiga kali 

seolah-olah sudah menjadi perkataan benar, maka makin didengar makin cocok di 

telinga, juga tidak memikirkan lagi apakah itu betul atau salah. Tentu saja, ada praktisi 

merasa hidup Shifu keadaannya bagaimana, sering berpikir ingin menyelesaikan 

sedikit masalah kehidupan untuk Shifu, anda sekalian tidak usah memikirkannya, 

perasaan hati kalian saya seyogianya tahu. 

Pengikut: Tujuan kehidupan semata-mata adalah berasimilasi dengan Zhen Shan Ren, 

jika bertolak belakang, saya mohon agar dimusnahkan jiwa dan raga secara total. 

Shifu: Pemahaman kalian terhadap Fa sudah sangat dalam, tekad untuk mencapai 

kesempurnaan teguh bagaikan batu karang, saya rasa sungguh baik. Saya kira fondasi 

Xiulian terhadap Fa sudah dibangun dengan amat baik, barulah dapat menuliskan 

perkataan ini. 

Pengikut: Kelak apakah ada orang mewarisi Shifu melanjutkan penyebaran Dafa 

secara luas? 

Shifu: Pekerjaan ini setelah rampung dilakukan maka sudah selesai. Kalian berada 

pada satu ketepatan waktu peralihan alam semesta, setelah peristiwa pelurusan Fa ini 

berlalu, umat manusia di masa mendatang akan mulai berkembang dari awal. Mereka 

tidak mengetahui Dafa, namun mereka akan tahu dalam sejarah pernah terjadi 

peristiwa seperti ini. Perihal prinsip hukum dari Dafa ini apa, mereka satu huruf pun 

tidak dapat melihatnya. Lalu pada saat dibangunnya peradaban baru mereka itu, akan 

ada Buddha, Tao dan Dewa yang baru turun ke bumi mengajarkan Fa menyelamatkan 

manusia, maka kehidupan di masa mendatang tetap bisa mendengar Fa Buddha. 

Mungkin di masyarakat orang kulit putih pada waktu itu akan ada Dewa yang seperti 
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Yesus datang lagi turun ke bumi. Itu adalah peristiwa di masa pasca era baru, hal ini 

tidak ada hubungannya dengan kalian. 

Pengikut: “Zhuan Falun” dan semua buku Shifu yang telah diterbitkan apakah memiliki 

kekuatan Fa yang sama? 

Shifu: Betul demikian. Asalkan itu adalah milik Dafa, semuanya sama memiliki 

kandungan makna yang tak terhingga di belakangnya. Saya beri tahu anda sekalian, 

jika anda ingin Xiulian secara sistematis, anda hanya dapat berpegang pada buku 

“Zhuan Falun” yang satu ini untuk berkultivasi, buku-buku lainnya hanya sebagai 

referensi. Tetapi sebagai referensi pada tingkat berbeda juga memiliki nilai referensi 

pada tingkat berbeda, karena semuanya terdapat kandungan makna dari tingkat 

berbeda. Namun untuk berkultivasi secara sistematis adalah “Zhuan Falun”, maka 

harus berpegang pada “Zhuan Falun” membacanya berulang-ulang. 

Pengikut: Apakah pengikut yang mencapai kesempurnaan semua akan diselamatkan 

menuju tingkat yang ekstrem tinggi? Bila tidak demikian, maka tidak diperlukan Fa yang 

begitu besar. 

Shifu: Maksudnya ialah Guru mengutarakan Dafa yang begitu tinggi dan mendalam, 

jika kita tidak dapat mencapai tingkat yang begitu tinggi, Guru mengutarakan kepada 

kita begitu tinggi, bukankah dengan demikian menjadi sia-sia diutarakan? Saya beri 

tahu kalian, ada praktisi mungkin telah melihat, tiap kali pada konferensi Fa yang 

mendengar Fa tidak hanya kalian sebagai manusia. Tentu saja mereka mendengar 

satu kalimat perkataan yang sama dari ucapan saya, namun kandungan maknanya 

sudah bukan seperti yang terdengar oleh kalian berupa pemahaman orang Xiulian 

pada tingkat tersebut. 

Pengikut: Ketika praktisi angkat bicara mengatakan “saya ingin pulang ke rumah”, 

entah bagaimana air mata saya terus berlinang secara spontanitas dari lubuk hati. 

Shifu: Kemungkinan telah menyentuh satu bagian yang paling hakiki dari kalian, yaitu 

satu bagian yang paling mikroskopis. 

Pengikut:  adalah simbol tingkatan Buddha, tingkatan Tao apakah juga ada 

simbolnya? 

Shifu: Anda tidak dapat menggunakan rumus untuk diterapkan pada hal-hal di atas 

langit, bukan begitu permasalahannya. Sesungguhnya manifestasi dari Dewa yang 

berbeda bukan pada seberapa banyak simbol mereka.  hanyalah semacam 

perwujudan dari Buddha, yaitu menandakan Buddha. Tentu saja, Buddha memang 

dalam satu bentuk perwujudan semacam ini, Buddha memiliki perwujudan simbol 

tingkatan yang demikian. Sesungguhnya Dewa di atas langit dengan sekali pandang 

sudah tahu dia seberapa tinggi, sekali pandang sudah tahu tingkatannya. 

Pengikut: Segala metode Xiulian di masa lampau adalah Fu Yuanshen yang 

memperoleh Gong, lalu metode Xiulian dari agama Barat siapa yang memperoleh 

Gong? 
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Shifu: Apakah masih perlu ditanyakan? Metode Xiulian di Barat bukankah setelah 

tubuh fisik ini meninggal, Fu Yuanshen-nya telah pergi. Di atas bumi tidak boleh 

kekurangan satu orang, maka Zhu Yuanshen dia selanjutnya masih akan masuk jalur 

reinkarnasi. 

Pengikut: Orang Barat beranggapan Tuhan-lah satu-satunya pencipta alam semesta, 

kita punya cara apa untuk menerobos halangan ini? 

Shifu: Ada sebagian orang berpikir demikian. Anda boleh mengatakan kepada dia atas 

dasar prinsip, atau berikan dia sebuah buku untuk dibaca, selain itu tidak ada cara 

lainnya. Anda tidak dapat memaksa dia untuk percaya, jika dia sendiri tidak percaya, 

sekarang ini tidak ada cara apa pun. Saya pernah mengatakan, Dewa tingkat berbeda 

dalam alam semesta, tak peduli dia betapa tinggi maupun rendah, atau pada tingkat 

mana pun, dia juga tidak tahu di atas dia masih terdapat apa lagi. Saya hari ini 

memberi tahu kalian atas dasar prinsip Fa bahwa masih ada taraf kondisi yang begitu 

tinggi, kalian mendengarkan prinsip ini semata-mata berpijak di tengah kesesatan 

manusia. Sedangkan di saat kalian benar-benar larut dalam Fa, anda adalah satu 

elemen dari Fa di tingkat itu, saat itu ada orang mengatakan lagi yang lebih tinggi 

kalian juga tidak percaya. Karena kalian nyata-nyata telah melihat di depan mata 

segala sesuatu yang ada di bawah anda dan setingkat dengan anda, tak ada yang 

terloloskan, sedangkan segalanya yang tak terlihat oleh kalian pada kondisi semacam 

itu, kalian mutlak tidak akan percaya mereka itu masih ada. Karena sekarang anda 

sedang berpikir: Guru sudah mengatakan begitu, kelak saya akan percaya. Saya beri 

tahu anda, setibanya saat itu, bentuk dan corak bahasa dari Fa yang saya utarakan 

sekarang ini kepada kalian sudah bukan demikian rupa. 

Pengikut: Apakah Dewa memiliki Yuanshen? 

Shifu: Dewa tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Karena manusia berada di 

tengah kesesatan, Dewa tidak memiliki Yuanshen, Fu Yuanshen atau bentuk lainnya, 

Dewa adalah dirinya pribadi. Tetapi Dewa masih ada sebuah tubuh Dewa, sedangkan 

keberadaan tubuh ini juga tidak seperti hubungan antara Zhu Yuanshen manusia 

dengan tubuh manusia, bukan demikian hubungannya. Karena mereka adalah satu 

tubuh, mereka tahu dengan jelas semua ini, sedangkan manusia apa pun tidak tahu. 

Pengikut: Saya adalah pendatang baru, saya tidak dapat benar-benar percaya 

keberadaan Dewa dan surga, jika saya belajar Fa, berkultivasi batin dan berlatih Gong 

dengan tekun, apakah saya dapat menjadi pengikut Anda? 

Shifu: Dapat, tentu dapat. Anda cukup peduli dengan kultivasi, orang yang pikirannya 

lebih keras membatu dari anda tidak sedikit jumlahnya, mereka akhirnya juga telah 

meningkat dalam kultivasi. Lepaskan hati untuk berkultivasi, sesungguhnya dari 

perkataan anda tersirat anda sudah timbul suatu keinginan belajar terhadap Dafa, ini 

hanyalah satu permulaan. Atas dasar pikiran anda sekarang ini dengan seketika 

menghendaki segalanya berubah, itu juga tidak realistis. Oleh sebab itu di tengah 

belajar Fa anda akan perlahan-lahan tahu melalui prinsip Fa, akhirnya meningkat 

sampai merasakan, menyentuhnya dan melihatnya. 
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Pengikut: Saya melihat banyak orang ada bayangan yang bertumpangan, apakah 

tubuh sejati orang tersebut telah berhasil dikultivasikan? 

Shifu: Karena Dafa mengubah seseorang dengan sangat cepat sekali, anda telah 

melihat bayangan tubuhnya yang berada pada ruang dimensi lain. 

Pengikut: Sebelum tidur masih ingin mendengar kaset rekaman ceramah Fa Shifu, 

namun acap kali tertidur di pertengahan, apakah ini tidak hormat terhadap Shifu? 

Shifu: Saya beranggapan demikian, bila anda ingin gigih maju, anda harus sungguh-

sungguh menyikapi belajar Fa anda. Anda bilang saya tidak dapat tidur, dengan 

mendengar Fa ini maka saya dapat tidur, anda menganggapnya sebagai penopang 

tidur, jika demikian di mana hati anda diletakkan? Ada orang memang tertidur di saat 

mendengar Fa. Mengapa? Yang membuat anda tertidur, yang tidak memperkenankan 

anda mendengar Fa, bukankah anda seyogianya menganggap dia sebagai iblis, jika 

memang demikian, mengapa anda tidak menaklukkannya? 

Pengikut: Ada seorang teman praktisi saat berlatih Gong pundaknya bergetar dengan 

hebat, sekalipun dia membuka mata juga demikian. 

Shifu: Suruh dia banyak belajar Fa, banyak membaca buku, agar benar-benar 

meningkat atas dasar Fa. Jika seseorang tidak dapat Xiulian dengan berspesialisasi 

tunggal akan ada hal semacam ini, atau seseorang di tengah Xiulian pada bagian 

pundaknya ada penyakit, ketika sedang menyingkirkan penyakitnya juga akan ada 

kejadian bergetar semacam ini. Jika terus begini dalam jangka panjang, ini 

menandakan dia sama sekali tidak ada kemajuan dalam tingkat menghalau penyakit 

yang pertama. Jalani Xiulian dengan tulus hati, setelah dia benar-benar meningkat di 

atas Fa, dengan cepat keadaan ini sudah berlalu, telah keluar dari satu tingkat tersebut. 

Saat Xiulian tubuh ada perasaan tidak enak, jika dalam jangka panjang tak kunjung 

lenyap, mengapa anda tidak menenangkan hati di dalam Dafa untuk menjalani Xiulian 

dengan baik? Anda hanya berpikir melalui latihan Gong mencapai penyingkiran 

penyakit, atau anda ingin Xiulian namun tidak membaca buku, bagaimana dapat 

berubah? Bagaimana tidak terganjal di situ dan selalu dalam kondisi yang demikian? 

Pengikut: Sehari-hari tidak begitu peduli terhadap banyak hal, apakah ini juga 

menyebabkan seseorang tidak begitu peduli terhadap hal melewati cobaan di dalam 

Xiulian? 

Shifu: Jika Dafa tidak dapat menimbulkan getaran bagi anda di tengah Xiulian anda, 

sama seperti semua hal-hal biasa lainnya, saya lihat itu betul-betul merupakan sebuah 

masalah. Maka anda banyaklah membaca Fa dengan tekun, menjebol rintangan ini. Ia 

ibarat tembok besi yang tak dapat ditembus, secara serius memengaruhi kualitas 

kesadaran anda dan pemahaman anda terhadap Fa, mengapa tidak menjebolnya dan 

menembusnya? 

Pengikut: Saya telah melakukan hal buruk yang besar, apakah saya masih dapat 

berkultivasi? 
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Shifu: Sesungguhnya kalian setelah memperoleh Fa tidak seharusnya sekali dan 

sekali lagi berbuat kesalahan! Keterikatan yang tidak dapat kalian lepaskan membuat 

kalian tahu jelas hal itu salah namun tetap dilakukan. Jika kalian tidak menerima 

pelajaran, kalian tidak dengan hal ini untuk dijadikan daya penggerak, guna 

memperbarui diri secara total, mulai dari awal dengan mencampakkan semua yang 

lama, maka kalian akan kehilangan kesempatan ini. 

Pengikut: Acap kali ada pemahaman baru pada prinsip Fa, apakah ini hanya terhenti 

pada teorinya saja? 

Shifu: Ada pemahaman baru berarti anda sedang meningkat. Jika terasa jarak 

perbedaannya sangat besar, ada jarak perbedaan dalam perasaan anda berarti anda 

sedang meningkat. Manusia biasa tidak dapat melihat di mana letak kesalahan dirinya. 

Dalam kondisi yang demikian prinsip yang disadari tidak hanya terhenti pada teorinya 

saja, bukan demikian. Karena perubahan pada mikroskopis masih tidak dapat terefleksi 

di tengah masyarakat manusia biasa, maka anda hanya dapat memahami atau 

merasakannya dari perasaan yang dimanifestasikan oleh prinsip Fa kepada anda, 

demikianlah keadaannya. 

Pengikut: “Sifat iri hati jika tidak disingkirkan, segala hasil Xiulian yang menyangkut 

hati manusia akan jadi sangat rapuh dan lemah.” Sifat hati apa yang dimaksud di sini? 

Shifu: Yang dimaksud segala sifat hati di sini tentu adalah segala pikiran lurus anda di 

tengah Xiulian. Pikiran lurus sesungguhnya juga berupa pemahaman yang benar, 

maksudnya ialah bagian anda yang telah dikultivasi dengan baik akan menjadi sangat 

rapuh dan lemah. 

Berbicara sampai di sini saya teringat pada sebuah masalah, buku yang baru 

terbit berjudul “Ceramah Fa pada Konferensi Fa Para Pembimbing di Changchun”, 

yang terbitan Hongkong, pada halaman 12 baris ketiga ada tulisan “Fa umat manusia”. 

“umat manusia” diubah jadi “alam semesta”, yaitu “Fa alam semesta”. Yang terbitan 

daratan Tiongkok sepertinya berada di halaman 14. 

Pengikut: Tingkat kemajuan membaca “Zhuan Falun” di rumah berbeda dengan 

tingkat kemajuan belajar di saat belajar Fa secara kolektif, apakah ini ada pengaruhnya 

terhadap Xiulian? 

Shifu: Jika belajar dengan sungguh-sungguh tidak berpengaruh. Saya beri tahu anda 

sekalian, kalian membaca “Zhuan Falun”, bacalah dari awal hingga akhir sedemikian 

rupa. Seandainya hari ini anda belum selesai membacanya, besok sambung 

membacanya lagi dari bagian ini, jika belum juga selesai, lain kali sambung 

membacanya lagi dari bagian tersebut, bacalah secara demikian, jangan membacanya 

secara selektif. Yang paling pantang adalah orang yang pertama kali baca “Zhuan 

Falun”, dengan mendekap konsep manusia ia menilai Fa: "Oh, yang diutarakan pada 

bagian ini bagus, pada bagian itu saya sepertinya ada sedikit sangsi." Jika demikian 

seluruh buku akan sia-sia dia baca, apa pun tidak ada yang diperoleh, ini sangat 

disayangkan! Karena Fa adalah sebuah hukum langit yang serius, sebagai manusia, 
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dia tidak tahu dirinya punya karma yang seberapa besar, dia tidak tahu dari mana 

datang pikirannya. Dia sedang menggunakan pikiran manusia menilai sebuah Fa yang 

demikian rupa, maka dia tidak dapat melihat apa pun. Dengan tanpa konsep apa pun, 

ambillah buku ini lalu membacanya, setelah selesai membacanya anda baru menilai ia 

bagaimana, anda jangan menilai ia baik atau buruk di tengah proses anda 

membacanya. 

Pengikut: Musim dingin berlatih Gong di luar rumah harus mengenakan pakaian yang 

sangat tebal, saat berlatih Gong akan mudah menyentuh pakaian, apakah ini dapat 

mengacaukan sistem mekanis? 

Shifu: Musim dingin berpakaian tebal jika menyentuh pakaian, tidak memengaruhi 

latihan Gong. Bila cuaca terlalu dingin anda berlatih Gong harus memakai sarung 

tangan, jangan sampai kedinginan hingga terluka. Sesungguhnya praktisi Gong tidak 

akan kedinginan hingga terluka, namun di antara kita ada yang saat berlatih Gong 

justru kedinginan hingga terluka. Mengapa kita berlakukan secara demikian? Coba 

anda semua pikirkan, Xiulian Dafa tidak dapat dibuat intensif, harus berdasarkan 

kerelaan hati seseorang. Karena di dalam Xiulian Dafa ada banyak praktisi baru tiada 

hentinya ingin datang belajar Fa, mereka memang belum memiliki kualitas kesadaran 

yang begitu besar dan begitu tinggi serta tingkatan yang begitu tinggi, belum 

mengalami ujian, belum dapat dikatakan mereka adalah datang untuk Xiulian, dengan 

kata lain mereka masih belum dapat diperlakukan sebagai pengikut sejati, saat itu jika 

dia kedinginan hingga terluka, bukankah secara serius telah menimbulkan pengaruh 

terhadap Fa? Karena dia baru saja bergabung, baru melangkah masuk, belum dapat 

dipastikan apakah dia seorang praktisi Xiulian. Ketika hatinya ingin coba-coba, dengan 

seketika dia kedinginan hingga timbul masalah, betapa besar pengaruh yang 

ditimbulkan. Di tengah Xiulian secara terus-menerus ada praktisi baru masuk 

bergabung, maka anda sekalian tidak boleh berbuat demikian. Ada praktisi 

mengharuskan diri berbuat demikian, maka mengakibatkan dia kedinginan hingga 

terluka. Sesungguhnya ini pada satu aspek juga adalah membantu dia menghapus 

karma, pada aspek lainnya memberi isyarat kepada dia dengan cara semacam ini. 

Pengikut: Ada sebagian orang gerakannya sangat tidak tepat, apakah ini 

memengaruhi sistem mekanis dan Falun? 

Shifu: Jika sangat tidak tepat tentu tidak benar. Seandainya selisih sedikit, kita juga 

tidak dapat mengatakan gerakan setiap orang berasal dari satu cetakan yang sama, 

semuanya juga tidak bisa persis sama seperti hasil buatan mesin, pasti di antaranya 

ada perbedaan. Sekalipun tidak ada perbedaan, postur tubuh anda besar, postur tubuh 

dia kecil, bukankah ini tetap ada perbedaan? Dengan kata lain tidak mungkin sama 

secara keseluruhan, betul tidak? Tetapi jika gerakan anda perbedaannya sangat besar 

maka tidak benar, harus sedapat mungkin dilakukan dengan tepat. 

Pengikut: Berlatih Gong di luar rumah dengan mengalami panas terik dan dingin 

mencekam, apakah lebih cepat menghapus karma dibandingkan berlatih dalam 

ruangan? 
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Shifu: Ini seperti yang tadi saya katakan, berlatih Gong di luar rumah tentu baik, tetapi 

jangan secara buatan mencari penderitaan untuk dipikul. Tinggal di daerah utara saat 

musim dingin cuaca juga amat dingin, berlatih Gong di luar rumah harus mengenakan 

baju kapas dan memakai sarung tangan. Dikatakan terus terang, anda mengalami 

kedinginan sesaat, tidak seberapa banyak karma yang terhapus, peningkatan Xinxing 

barulah titik krusial dari peningkatan anda. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut dalam negeri Tiongkok tidak dapat bertemu Shifu, mereka yang 

dari daerah kami sekali lagi berpesan pada saya, titip salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Saya sangat memahami 

perasaan hati praktisi kita di dalam negeri Tiongkok. Anda lihat di luar negeri untuk 

mengadakan sekali konferensi adalah sangat mudah, di Los Angeles sekali, kali ini 

dengan selang waktu yang tidak lama kita bertemu lagi. Sedangkan pengikut dalam 

negeri Tiongkok niscaya sangat sulit. Pengikut di dalam negeri Tiongkok jumlahnya 

beberapa puluh juta, sudah hampir seratus juta, mereka untuk bertemu saya satu kali 

saja sudah sangat sulit. Sekali mereka tahu saya muncul di mana, tinggal di mana, 

sepertinya semua praktisi juga akan pergi ke sana. Pesawat udara dan kereta api akan 

kelebihan muatan, jalan-jalan juga akan penuh tersumbat, pemerintah juga tidak tinggal 

diam. Oleh sebab itu saya demi mereka mempunyai sebuah lingkungan yang tenang, 

tidak timbul pengaruh terhadap Xiulian mereka, tidak timbul pengaruh terhadap 

masyarakat, Tidak mendatangkan kerunyaman bagi pemerintah, maka saya tidak 

dapat bertemu mereka secara demikian. 

Pengikut: Apakah Shifu ada kesempatan pergi ke Belgia? Kami dalam menyebarkan 

Fa bertemu dengan orang lain yang mengorganisasi kelas belajar atau seminar dengan 

memungut biaya. 

Shifu: Bila ada kesempatan saya akan pergi ke Belgia. (Tepuk tangan) Yang 

mengadakan kelas belajar dengan memungut biaya niscaya bukan pengikut kita, hal ini 

adalah pasti. (Tepuk tangan) Karena dia sedang memanfaatkan Dafa untuk meraih 

uang, ini bukan masalah kecil. Tetapi untuk mengatasi masalah tempat, para praktisi 

secara sukarela saling mengatasinya, jika demikian saya juga tidak menentang, selain 

itu semuanya tidak dibenarkan. 

Pengikut: Akhir-akhir ini terasa waktu di tahun ini berlalu lebih cepat dibandingkan 

tahun lalu, ini menandakan apa? 

Shifu: Tentu saja dahulu saya pernah mengucapkan perkataan ini, karena hal ini bila 

diutarakan tidak mudah membuat orang percaya, harus diutarakan dengan sangat 

tinggi, sedangkan kalian selalu menanyakan hal ini, sesungguhnya saya melakukan 

pekerjaan ini dengan melampaui segala waktu. Jika tidak demikian, coba anda pikirkan, 

sebuah kehidupan setelah masuk dalam suatu medan waktu, dia akan terikat oleh 

waktu tersebut; ketika dia masuk lagi dalam satu medan waktu, dia terikat lagi oleh 

medan waktu tersebut. Dengan menghabiskan satu masa hidup saya, bahkan sepuluh 

masa hidup, seratus masa hidup, seribu masa hidup, sepuluh ribu masa hidup dan 

sepuluh ribu generasi juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini. Maka saya 
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melakukannya dengan melampaui segala waktu, tidak dibatasi oleh segala waktu. 

Untuk mempercepat melakukan pekerjaan ini, harus mendorong lebih cepat waktu dari 

segenap badan langit, maka Falun terbesar di tempat yang paling tinggi masih sedang 

mendorongnya dengan putaran yang dipercepat, badan langit secara keseluruhan 

terhubung menjadi satu dari atas sampai bawah, maka waktu berubah jadi makin cepat. 

Kira-kira cepatnya sampai taraf apa? Karena kehidupan dalam ruang yang waktunya 

berlainan, sekalipun waktunya lebih cepat lagi, namun segala sesuatu dalam ruang dia 

itu juga ikut menjadi cepat, maka dia tidak merasakan cepat. Maksud dari perkataan 

saya apakah dapat dimengerti? Satu hari sama adalah 24 jam, anda sekalian sama 

juga sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, waktu dari segenap ruang 

ini semua telah didorong lebih cepat, namun lonceng masih tetap berjalan sesuai 24 

jam seperti ini, maka orang-orang tidak dapat merasakan waktu begitu cepat. Manusia 

melihat matahari terbit dan terbenam, semuanya juga sedang bersirkulasi sedemikian 

rupa. 

Ketika semuanya sedang dipercepat, semua ini sedang berjalan cepat, 

metabolisme anda, satu gerakan anda, satu ekspresi mata dan satu cara berpikir anda 

semuanya ikut menjadi cepat, lingkungan keberadaan makhluk hidup dari tingkat 

berbeda sama pula sedang dipercepat, segalanya sedang berubah cepat, maka siapa 

pun juga tidak merasa cepat. Lalu cepatnya sampai taraf apa? Kira-kira satu hari dari 

kita sekarang ini adalah satu detik. Sesungguhnya bila dipikirkan manusia adalah amat 

menyedihkan, namun manusia masih sedang asyiknya melakukan pekerjaan manusia 

di tempatnya, manusia malah merasa dirinya sangat agung, manusia masih ingin 

berkembang hingga betapa tinggi. Manusia memang adalah manusia, di saat manusia 

sedang memusnahkan dirinya sendiri dengan tanpa sadar, dia malah tidak tahu. 

Tatkala manusia kloning benar-benar telah diciptakan, itu adalah saatnya manusia 

planet secara resmi menggantikan umat manusia. Karena Dewa tidak akan mengatur 

suatu Yuanshen untuk manusia yang diciptakan tersebut, jadi manusia yang diciptakan 

itu sama seperti sebuah mayat, jika tanpa jiwa dia begitu lahir adalah mati. Lalu 

bagaimana? Manusia planet segera memanfaatkan peluang masuk ke dalam, dia akan 

menjadi jiwa dari orang tersebut. 

Pengikut: Setelah mencapai kesempurnaan apakah masih boleh terus mempelajari 

“Zhuan Falun”? 

Shifu: Dewa di atas langit juga sedang belajar Dafa, tetapi bukan huruf seperti ini, 

melainkan manifestasi Fa pada setiap tingkat dari mereka itu. 

Pengikut: Jalan Xiulian seyogianya diatur oleh Shifu, bila secara buatan mengubah 

pekerjaan dan lingkungan hidup, apakah berpengaruh terhadap Xiulian? 

Shifu: Saya tidak mengharapkan kalian secara buatan ingin mencari penderitaan bagi 

diri sendiri. Namun ada satu hal, seumpama anda katakan kondisi saya sudah 

mengizinkan, juga sudah siap, saya ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, maka 

saya persilahkan anda melakukannya. Sekiranya anda pikir kondisinya sudah siap, 

berbagai aspek juga sudah mendukung, anda ingin beralih tempat tinggal, semua ini 
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tidak ada pengaruh, mungkin ini adalah sesuatu yang berada di tengah Xiulian. Tentu 

saja anda mengatakan hal yang saya tidak sanggup lakukan namun saya bersikeras 

hendak melakukannya, bahkan beranggapan saya harus mencari penderitaan untuk 

dijalani, jika demikian mungkin anda akan gagal melakukannya. Tetapi di saat anda 

menyadari suatu prinsip Fa di dalam Dafa ini, anda betul-betul harus berpikir sejenak, 

jangan berbuat secara berpelintir dengan keadaan. 

Pengikut: Shifu mengatakan tidak boleh mendiskusikan Fa dan menelaah Fa, ada 

orang beranggapan mengutarakan pemahaman dan pengenalan diri sendiri terhadap 

Fa juga tidak boleh. 

Shifu: Bagaimana itu dapat dibenarkan? Jika demikian hari ini kita hadir di sini, apakah 

semua yang kalian utarakan itu salah? Tidak boleh memahaminya secara demikian. 

Jika pengutaraan pengalaman pribadi seperti konferensi Fa di hari ini juga tidak boleh 

diutarakan, saya katakan itu salah. Sebaliknya, jika anda mengemukakan suatu 

keterikatan yang tidak dapat dilepas oleh diri sendiri, dan sejumlah pemahaman salah 

terhadap Fa yang ditimbulkan oleh keterikatan tersebut, atau sesuatu yang juga 

bermasalah terhadap pengarahan Dafa, maka cobalah berpikir lebih banyak mengapa 

orang lain tidak memperkenankan anda berbicara. Jika anda tidak terdapat masalah ini, 

maka yang salah adalah pihak lain. Sekiranya kalian ingin memanfaatkan mulut saya 

untuk mengomentari atau mengkritik seseorang pada konferensi Fa yang sakral ini, hal 

tersebut tidak akan berhasil kalian wujudkan. Karena saya dapat melihat sumber asal 

pemikiran anda itu. 

Pengikut: Hari ini saya tiba-tiba mengerti dua huruf “Shifu” telah dikaruniai kandungan 

makna yang serba baru, merupakan dua huruf yang paling sakral. 

Shifu: Berarti kandungan makna di balik dua huruf tersebut telah diperlihatkan kepada 

anda. Anda sekalian jangan memandang remeh setiap huruf Dafa, di balik setiap huruf 

adalah Buddha, setiap huruf adalah Fa. Maka ada orang mengatakan, saya memilih-

milih Fa untuk dibaca, yang ini tidak dibaca, yang itu tidak dibaca, yang ini dapat 

dipahami, paragraf itu anda tidak menyetujui, jika demikian anda tidak akan melihat apa 

pun. 

Pengikut: Anda pada banyak tingkat berbeda telah membangun surga, apakah nama 

surga-surga tersebut? 

Shifu: Manusia hanya boleh tahu Tathagata setingkat Buddha Sakyamuni ini, segala 

apa pun dari Dewa yang lebih tinggi tidak akan memperkenankan kalian tahu. Saya 

telah banyak kali membicarakan masalah ini, saya pada masa paling awal juga pernah 

membicarakan, manusia tidak boleh tahu. Nama dari Dewa yang lebih tinggi semuanya 

tidak memperkenankan diketahui manusia, tidak memperkenankan manusia menyebut 

nama mereka, itu sama dengan mencaci mereka, karena manusia bagi mereka 

terlampau rendah. Saya beri tahu kalian, Dewa tidak pernah memperbandingkan 

manusia dan mereka sebagai sejenis. Walaupun mereka punya rasa iba kepada 

manusia, berbelas kasih kepada manusia, yang dibelas-kasihi adalah jiwa manusia, 
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namun mereka malah menganggap manusia sebagai jenis hewan (tetapi bukan 

pengertian seperti teori evolusi itu). 

Pengikut: Falun Dafa pada satu masa prasejarah pernah menyelamatkan manusia 

dalam lingkup luas, pada periode manusia kali ini adalah pertama kali diajarkan Fa 

yang demikian tinggi, Dafa yang diajarkan dahulu dan sekarang apakah sama? 

Shifu: Pertama, Fa alam semesta ini pada paling awalnya siapa yang mewariskan? 

Kedua, dalam sejarah berikutnya jika saya mengajarkan sebagian di antaranya dari 

Dafa alam semesta ini, dengan demikian bukankah saya sedang mengajarkan Fa ini? 

Di saat saya mengutarakan Fa ini kepada manusia, apakah saya perlu mengutarakan 

Fa yang demikian tinggi? Tidak perlu. Dalam sejarah jika saya bukan datang untuk 

meluruskan Fa ini, saya hanya mengutarakan satu bagian dari Fa ini yang menyangkut 

penyelamatan manusia, lalu apakah sudah bukan Fa alam semesta itu? Saya hanya 

mengutarakan sesuatu dari tingkat yang patut diketahui manusia, bukan sesuatu yang 

lebih tinggi, apakah sudah bukan Fa ini? Sama juga adalah Fa ini. 

Pengikut: Mengapa dalam alam semesta harus terbentuk kehidupan? 

Shifu: Ini ibarat satu mikroorganisme sedang menggunakan cara pemikirannya untuk 

mengenal manusia, pemikiran manusia selamanya juga tidak dapat mengerti 

keberadaan Dewa dan cara mereka berpikir. Manusia masih belum mengenal alam 

semesta, masih belum tahu apa gerangannya, bagaimana dapat menanyakan hal-hal 

dalam alam semesta? Pertanyaan ini sama dengan menanyakan mengapa harus ada 

alam semesta? Kita seyogianya tidak usah peduli mengapa ada alam semesta, 

mengapa ada kehidupan, karena ini bukanlah yang dapat anda ketahui, juga bukan 

sesuatu yang harus anda ketahui. Artinya tak peduli anda berkultivasi seberapa tinggi, 

juga bukan sesuatu yang anda ketahui. Tentu saja, jika sebuah alam semesta 

diciptakan dengan keadaan kosong, tanpa kehidupan, tanpa sesuatu apa pun, lalu apa 

artinya? Dengan perkataan manusia yaitu, Sang Maha Kuasa (raja dari segala raja) 

atau disebut kesatuan terhormat dari mahapenguasa, Buddha, Tao, Dewa yang 

menghendaki demikian. 

Pengikut: Apa makna terakhir dari eksistensi kehidupan? 

Shifu: Anda sedang menggunakan cara berpikir manusia untuk memikirkan makna 

alam semesta dan kehidupan, sama sekali bukanlah pemahaman manusia. Seumpama 

manusia, jika manusia sudah tidak ingin hidup lagi, maka sudah tidak perlu saya 

datang berceramah Fa. Karena manusia semuanya ingin hidup. Manusia yang saya 

bicarakan di sini adalah dibicarakan kepada kalian secara keseluruhan, sesungguhnya 

kalian sama sekali tidak mengerti kandungan makna yang lebih dalam sebagaimana 

yang saya utarakan, yang lebih tinggi dari apa yang kalian ketahui. Kehidupan pada 

tingkat berbeda, mereka semuanya punya makna eksistensi mereka dan pemahaman 

yang sejati terhadap eksistensi, pemahaman sejati pada tingkat mereka itu sama sekali 

merupakan dua hal yang berbeda dengan pemahaman kalian. Karena pemahaman 

manusia semuanya berbalikan, tidak dapat melihat keadaan sesungguhnya, tidak 

dapat melihat masa depan, segala apa pun tidak dapat disadari secara mendalam, 
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segala apa pun tidak dapat dilihat secara mendetail. Ilmu pengetahuan sekalipun lebih 

maju juga hanya merangkak dalam ruang dimensi ini, oleh sebab itu kalian mempunyai 

begitu banyak pemikiran yang aneh-aneh. Jika dapat mempertimbangkan masalah 

tanpa membawa konsep apa pun, maka anda adalah seorang Dewa agung yang amat 

menakjubkan, namun manusia tidak dapat mewujudkannya. 

Anda berkata saya dapat mewujudkannya, coba lihat perkataan yang saya 

ucapkan semua adalah demi kebaikan orang lain, tidak memikirkan apa-apa, namun 

orang lain justru jadi tidak senang. Perkataan kalian itu apakah benar tanpa sesuatu 

apa pun? Apakah kalian tahu di saat kalian sedang berbicara, konsep yang terbentuk 

oleh kalian pasca lahir, konsep yang terbentuk pada masa-masa berbeda serta karma 

pikiran, semua ini setelah bercampur masuk dalam perkataan, efek apa yang akan 

ditimbulkan? Pikiran manusia selamanya tidak bisa murni. Ada yang dapat terefleksi di 

tempat anda ini, maka anda tahu, ada yang tidak terefleksi di tempat anda ini, maka 

anda tidak tahu, bahkan ada orang sekalipun sudah terefleksi ke luar dia juga tidak 

tahu. Oleh sebab itu perkataan yang diucapkan seseorang, unsur-unsur dan hal-hal 

rumit yang terkandung di dalamnya terlampau banyak. Perkataan yang diucapkan 

Dewa bagi manusia adalah murni secara mutlak. Anda mengatakan anda berbelas 

kasih, sesungguhnya belas kasih anda di dalamnya terselip banyak sekali unsur-unsur 

konsep manusia yang terbentuk pada masa-masa berbeda. Karena pikiran anda 

adalah pikiran manusia anda, dalam pikiran anda terdapat apa saja, dalam pikiran yang 

anda pancarkan melalui pemikiran anda terdapat apa saja. Xiulian adalah berkultivasi 

untuk menghilangkan segala sesuatu yang tidak murni, segala sesuatu yang berselera 

rendah. 

Pengikut: Menangis adalah keadaan pada satu periode waktu, mengapa saya sudah 

satu tahun lebih selalu tidak dapat melewati keadaan seperti ini? 

Shifu: Itu kemungkinan juga berupa gangguan. Mengapa selalu tidak dapat dilewati? 

Bahkan Fa sudah tidak terdengar lagi masih saja menangis di situ, itu sudah tidak 

benar. Tentu saja, yang saya maksud bukan praktisi ini. Jika anda benar-benar muncul 

keadaan seperti ini pada beberapa masalah, atau dalam keadaan yang tidak 

memengaruhi Xiulian anda, itu kemungkinan juga ada sebab lainnya. Kesalahan yang 

dilakukan dahulu atau melihat kondisi diri sendiri yang telah mengalami perubahan, 

segala perubahan yang terjadi ini adalah sesuatu yang tak terpikirkan oleh anda 

sekalipun dalam mimpi. Anda diangkat dari dalam neraka, dicuci bersih, masih ingin 

memberikan kepada anda segala sesuatu yang begitu agung, dapatkah anda tidak 

menangis? 

Mungkin juga kalian dan saya pernah menjalin hubungan keluarga pada suatu 

siklus kehidupan, kemungkinan apa pun juga ada, beginilah sebabnya. 

Pengikut: Ibarat kehidupan yang terbentuk dalam dunia dengan emas 18 karat, dia 

sudah tidak murni, bila ingin kembali ke dunia pasca pelurusan Fa dengan emas 24 

karat, harus memenuhi tuntutan kriteria tinggi baru dapat mencapai kesempurnaan, 

betulkah demikian? 
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Shifu: Betul. Tetapi dengan seketika tidak dapat mencapainya, di tengah proses 

Xiulian yang tiada hentinya berangsur-angsur akan mencapainya. Saat itu segalanya 

juga berjalan dengan logis, sangat wajar, tidak ada paksaan yang menghendaki anda 

berbuat bagaimana. Bicara tentang masalah ini, saya teringat satu peristiwa dahulu 

ketika saya menangani sejumlah masalah untuk kalian. Setelah selesai membenahi 

segala sesuatu yang paling mikroskopis dari jiwa anda, saya menemukan masih ada 

yang tidak beres. Pada tempat yang lebih tersembunyi dari pembentukan jiwa kalian, 

saya menemukan bahkan materi dasarnya itu semuanya sudah bermetamorfosis, 

secara keras membatu telah membentuk sesuatu yang tidak bisa diubah segalanya. 

Dalam pandangan Dewa lain di saat itu, hakiki dari jiwa sudah tidak benar, alam 

semesta ini sama sekali sudah tidak dikehendaki lagi, tetapi saya tetap telah mengubah 

semua itu bagi kalian. (Tepuk tangan) Pekerjaan itu memang cukup sulit untuk 

dilakukan, sedikit terjadi penyimpangan, atau dilakukan tidak baik, akan memengaruhi 

segalanya dari kalian di masa mendatang, bukan main sulitnya untuk dilakukan. Maka 

akhirnya saya teringat ketika itu di saat saya mulai melakukan pelurusan Fa, pekerjaan 

ini terlampau sulit. Yang saya utarakan itu adalah gejala yang terdapat pada kalian, 

tetapi pada tingkat yang lebih tinggi bukankah juga terdapat keadaan serupa yang lebih 

dan lebih mikroskopis? Oleh sebab itu pekerjaan tersebut memang cukup sulit untuk 

dilakukan, tetapi saya telah melakukannya semua, telah mencapai kriteria, lagi pula 

telah melampaui kriteria terbaik di masa lampau. (Tepuk tangan) 

Saya masih menemukan bahwa terjadinya metamorfosis pada manusia 

disebabkan pada tingkat yang sangat tinggi terdapat materi cukup tinggi yang telah 

mengalami metamorfosis, sedangkan benda yang bermetamorfosis ini sangat keras 

membatu. Bentuk perwujudannya secara langsung di tempat manusia ini berkaitan 

dengan tingkah laku permukaan anak muda sekarang, misalnya tidak punya rasa 

tanggung jawab, luntang-lantung, berbuat sesuka hati, berteriak histeris, menyalakan 

musik melakukan tarian yang aneh-aneh, bermain mesin game, pokoknya seluruh 

benaknya dipenuhi hal-hal yang disebut kehidupan modern. 

Pengikut: Saya meditasi bersila tunggal, saat meditasi rasa sakit yang hebat pada 

tungkai saya berkesinambungan, bukan berselang-seling. 

Shifu: Tentu saja, yang saya katakan sakitnya berselang-seling itu adalah mereka 

yang sudah dapat bersila ganda, akan muncul perasaan sakit yang berselang-seling. Di 

saat anda baru saja dapat duduk bersila sakitnya memang berkesinambungan, itu 

dikarenakan anda belum pernah bersila ganda, atau anda baru saja dapat bersila, 

sakitnya betul-betul berkesinambungan, seolah-olah membuat anda satu detik pun tak 

sanggup bertahan ingin buru-buru menurunkan tungkai, itu adalah cobaan hati. 

Sakitnya membuat anda gemetaran sulit bertahan, sakitnya menusuk hati, sakitnya 

mengacaukan hati, saya menghayati sangat dalam segala yang kalian alami. Keadaan 

ini bila ingin dikemukakan, maka dikemukakan dari dua aspek, mungkin anda sejak 

dulu belum pernah bersila tungkai yang menyebabkan tulang tungkai kaku, otot anda 

tak dapat ditarik kendur; atau disebabkan oleh karma. Kedua aspek juga 

memungkinkan. 
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Pengikut: Selalu merasa diri sendiri terdapat jarak kesenjangan dengan tuntutan di 

dalam Dafa, selalu merasa waktu tidak mencukupi, apakah ini semacam keterikatan? 

Shifu: Sepotong kalimat di belakang sudah berupa keterikatan, sepotong kalimat di 

depan dikatakan dengan benar. Sama sekali jangan peduli perihal waktu atau bukan, 

asalkan anda terus berkultivasi, berarti sedang melangkah menuju kesempurnaan. 

Tetapi ada satu hal, anda harus gigih maju! Jika anda mengatakan saya mengulur-ulur 

waktu, 10 tahun, 8 tahun, 20 tahun, kita perlahan-lahan saja, jika demikian saya tidak 

menunggu anda. 

Pengikut: Makhluk hidup yang akan diselamatkan ke dalam dunia hasil kultivasi dari 

orang Xiulian apakah juga punya Yinyuan Guanxi dengan orang Xiulian? 

Shifu: Makhluk hidup dalam dunia anda mungkin pernah ada Yinyuan Guanxi dengan 

anda sewaktu berada di bumi. Yang saya lihat adalah hati anda. Setelah anda berhasil 

kultivasi mencapai kesempurnaan, benda-benda yang menjadi utang anda itu lalu 

bagaimana? Di dalam proses Xiulian kalian, saya juga sambil menyempurnakan dunia 

kalian, jiwa kehidupan yang menjadi utang anda, ada sebagian akan menjadi makhluk 

hidup dalam dunia anda, maka dia tentu senang. Ini adalah manifestasi belas kasih 

anda, manifestasi keagungan De anda, juga telah menyelamatkan mereka, dengan 

demikian telah mengubah hal ini menjadi hal yang baik. 

Pengikut: Dapatkah dikatakan, menyadari Fa dalam proses Xiulian adalah untuk 

menyadari hingga makna spesifik Zhen Shan Ren pada tingkat tertinggi? 

Shifu: Bukan demikian halnya. Kesadaran yang saya utarakan adalah di dalam proses 

Xiulian dapatkah anda menyikapi setiap hal dengan menghadirkan pikiran lurus. 

Perkataan saya ini dengan tepat dan selayaknya telah melukiskan kesadaran dari 

Xiulian Dafa. Bukan dengan anda duduk di tempat sambil memikirkannya secara 

sengaja, mari kita korek kandungan makna yang ada di balik satu huruf ini, bukan 

demikian halnya. Ada orang kualitas kesadarannya memang rendah, badannya sekali 

ada sedikit tidak enak, dia lalu bertanya pada saya mengapa tidak enak: Oh Guru, 

mengapa saya tidak enak badan? Atau bertanya pada orang lain hari ini saya 

bagaimana jadinya. Besok dia mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan, lalu 

bertanya mengapa saya selalu mengalami hal yang tidak menyenangkan. Jika 

demikian kami katakan orang ini kualitas kesadarannya cukup rendah. Sesungguhnya 

di saat badannya terasa tidak enak, itu justru sedang menyingkirkan penyakit bagi dia, 

atau merupakan suatu keadaan yang timbul sewaktu tumbuh Gong, dia malah 

memahaminya sebagai sesuatu yang tidak baik. Ketika dia mengalami penderitaan 

justru adalah kesempatan bagi dia untuk meningkatkan Xinxing, dia harus berkultivasi, 

tanpa ada kondisi seperti ini bagaimana dia jadinya? Dia tidak sanggup menanggung 

penderitaan ini maupun itu, lalu bagaimana kultivasi lebih lanjut? Sudah tidak dapat 

berkultivasi, ini menandakan kualitas kesadaran orang ini terlampau rendah. 

Kesadaran yang saya maksud adalah kesadaran seperti ini. 

Pengikut: Di Tiongkok dan di atas dunia ada banyak orang yang tidak Xiulian, mohon 

Guru menyampaikan beberapa patah kata yang terpenting bagi mereka. 
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Shifu: Fa yang saya utarakan semuanya mengandung makna, semuanya punya tujuan. 

Manusia memang adalah manusia, anda menghendaki saya mengatakan apa kepada 

manusia? Saya mengatakan kepada kalian, saya beri tahu kalian, saya tidak 

menganggap kalian sebagai manusia, karena kalian adalah orang yang berada dalam 

Xiulian, yang menampilkan kondisi Dewa. 

Pengikut: Pusat Bimbingan hanya mengizinkan praktisi berlatih Gong di sekitar tempat 

sendiri, tidak mengizinkan dilakukan penyebaran Fa dan latihan Gong secara kolektif. 

Shifu: Keadaan yang anda kemukakan ini mungkin merupakan kekeliruan yang anda 

sadari sendiri, namun ada juga kemungkinan penanggung jawab dari pusat bimbingan 

itu terdapat sesuatu yang tidak patut dalam pekerjaannya, penyebab dari dua aspek 

selalu ada, saya tidak dapat mengatakan sesuatu secara konkret bagi anda. Tetapi 

anda harus ingat betul satu kalimat perkataan saya: antara dua orang jika terjadi konflik, 

pihak ketiga setelah melihatnya, dia pun harus berpikir sejenak apakah saya sendiri 

ada yang tidak benar pada suatu aspek, mengapa kejadian ini terlihat oleh saya? Apa 

lagi dua orang yang terlibat dalam konflik lebih-lebih harus melihat pada diri sendiri, 

harus berkultivasi ke dalam. Maka ketika anda menemukan hal ini menurut anggapan 

anda adalah tidak benar, ia tidak sesuai dengan konsep anda atau tidak sesuai dengan 

Dafa? Anda juga harus lihat sejenak. Seandainya anggapan anda benar, atas dasar 

tanggung jawab terhadap Dafa, anda kemukakan pemikiran anda yang benar dan 

masuk akal kepada kepala Pusat Bimbingan, saya kira dia sebagai orang Xiulian, dia 

dapat mempertimbangkan, semestinya demikian. 

Pengikut: Guru dalam artikel “Kukuh” mengatakan gangguan yang datang dari ruang 

dimensi lain, menempuh cara yang berbeda mengadakan kontak dengan para praktisi 

untuk melakukan perusakan. 

Shifu: Saya katakan demikian sebagai contoh, ia menyuruh anda melakukan hal-hal 

yang tidak sesuai dengan Dafa, anda tidak boleh lakukan; ia mengajarkan anda 

sesuatu yang bukan gerakan Dafa, semua itu tidak boleh anda pelajari; hal-hal yang 

bukan ingin dilakukan dalam Dafa kita, anda tidak boleh mengikuti dia melakukannya, 

itu sudah cukup. Ada sebagian benda buruk menyamar jadi Fashen saya, anda harus 

dapat menguasai diri, menilainya dengan Dafa. Jika berbuat mengandalkan apa yang 

Fashen suruh lakukan, itu sendiri berarti sedang mengundang gangguan iblis. 

Pengikut: Apakah Shifu dapat memberi tahu sejumlah kejadian dalam Anda 

mengajarkan Fa? 

Shifu: Yang dapat saya beri tahu anda adalah Fa ini, bagaimana berkultivasi 

meningkat ke atas, anda seyogianya letakkan hati pada hal ini. Bila anda ingin tahu hal-

hal lainnya, semua itu ditinggalkan setelah anda mencapai kesempurnaan, sekarang 

anda jangan berpikir yang bukan-bukan. 

Pengikut: Makna yang lebih dalam dari pemberian Falun oleh Shifu kepada para 

praktisi adalah, setelah mencapai kesempurnaan balik ke tempat semula selamanya 

tidak akan jatuh ke bawah lagi. 
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Shifu: Saya memang ingin melakukannya demikian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Dapatkah Guru Li meluangkan kemuliaan Anda untuk datang ke Afrika 

mengadakan peninjauan. 

Shifu: Ada sebagian hal tidak seperti yang anda bayangkan demikian. Sesungguhnya 

di antara praktisi Tionghoa mungkin ada yang dalam siklus kehidupan sebelumnya dia 

adalah orang kulit hitam; di antara praktisi orang kulit putih kita juga ada sebagian 

mungkin adalah orang kulit hitam. Dengan kata lain peristiwa yang demikian besar 

bukan seperti bentuk permukaan yang anda bayangkan begitu sederhana, yang harus 

diselamatkan semuanya tidak akan saya tinggalkan. (Tepuk tangan) Harap kalian 

banyak membaca buku belajar Fa, terus-menerus meningkatkan diri. 

Pengikut: Mohon Anda jelaskan, ketika Anda berhenti mengajar Fa, bagaimana kami 

baru dapat menghindari agar Falun Dafa tidak berformalitas menjadi agama? 

Shifu: Hal ini tidak perlu dikhawatirkan, saya akan terus mendampingi Dafa ini 

melakukan segalanya hingga selesai di dunia manusia. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Di saat saya sedang melakukan hal yang asyik dan menyenangkan hati, ada 

semacam perasaan berbuat dosa, mengapa demikian? 

Shifu: Saya beri tahu anda, ada banyak hal yang mengasyikkan belum tentu baik. 

Mengapa? Karena manusia sekarang semua mengikuti arus masa kini, tidak dapat 

melihat keberadaan satu sisi buruk dari suatu hal. Jika dapat menilainya dengan 

konsep kuno dari manusia lampau, anda akan menemukan dia itu tidak benar; jika 

menilainya dengan Dafa, anda akan menemukan dia itu makin tidak benar, tidak sesuai 

dengan Fa. Lagi pula sifat mendambakan keasyikan yang kuat juga adalah semacam 

keterikatan, dan memengaruhi Xiulian Dafa. 

Pengikut: Kadang kala suatu pemandangan peningkatan Xinxing terkilas di dalam 

benak, perasaan yang timbul pada saya seolah itu adalah sungguhan. 

Shifu: Sebuah pemandangan indah peningkatan Xinxing tentu merupakan hal yang 

baik, dan juga adalah sungguhan. Dewasa ini perasaan kalian hanya dapat dirasakan 

melalui pemahaman kalian semacam ini, masih belum dapat terwujud di tengah realitas 

manusia biasa. Karena kalian masih sedang Xiulian, masih membawa tubuh manusia 

biasa menjalani Xiulian. Dalam tubuh manusia biasa masih ada banyak benda yang 

buruk, tidak boleh dengan membawa benda-benda tersebut menyamakan diri seperti 

Dewa. Saya secara sambilan mengatakan lagi, akhir-akhir ini banyak orang di antara 

kita, dari praktisi baru maupun lama juga ada, telah menimbulkan satu kejadian di 

mana praktisi selalu berterikatan pada Tianmu. Saya beri tahu anda sepatah kata yang 

jujur, satu sebab yang sangat besar, di dalam pikiran anda ada banyak pikiran dan 

konsep yang buruk. Ketika mata kebijakan dari Tianmu anda melihat pemandangan 

yang melampaui ruang manusia, mereka juga telah melihatnya. Benda-benda buruk 

tersebut tidak diperkenankan melihat wujud asli para Dewa, apakah anda telah 

mengerti maksudnya? Maka ada banyak orang untuk sementara tidak dapat melihat. 
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Pengikut: Saya tahu keadaan Xinxing diri sendiri, bersamaan juga merasa ada sifat 

keiblisan, saya harus bagaimana melenyapkan sifat keiblisan? 

Shifu: Sebenarnya ini merupakan keadaan yang amat baik, yaitu anda sudah dapat 

merasakan satu sisi anda yang tidak baik itu. Maka anda harus menolaknya, 

menentangnya, mencampakkannya, di dalam pikiran menolaknya, jangan berbuat 

menuruti niatnya, jangan melakukan lagi hal yang begitu buruk, berarti anda sedang 

Xiulian, anda sedang meningkat, inilah yang disebut Xiulian. 

Pengikut: Saat berlatih Gong secara massal, sebaiknya hanya mendengar kata kunci 

dari setiap metode Gong yang Anda ucapkan, atau ikut bersamaan menghafalkan kata 

kunci tersebut? 

Shifu: Ini cukup dibaca dalam hati, kata kunci kita itu semuanya dibaca dalam hati. 

Tetapi saya juga tidak menentang anda membacanya dengan bersuara. Tentu saja, 

baca dengan bersuara mungkin lebih baik agar latihan Gong massal lebih seragam, hal 

ini terserah kalian. Saya tidak mengutamakan formalitas, tetapi latihan Gong secara 

massal sekiranya lebih seragam juga akan memberikan sebuah kesan yang baik bagi 

orang-orang, iya bukan? Hal ini dilakukan menurut keadaan kalian, saya tidak 

menentang juga tidak dapat membuat sebuah ketentuan bagi kalian. Lakukanlah 

menurut keadaan kalian sendiri, sekiranya merasa baik maka kalian lakukanlah secara 

demikian. 

Pengikut: Mohon Shifu mengucapkan beberapa patah kata kepada pengikut luas di 

dalam negeri Tiongkok, ini amat berharga bagi kami untuk belajar Fa dan gigih maju 

dengan perkasa. 

Shifu: Sesungguhnya semua Fa yang saya utarakan tadi juga ditujukan kepada 

pengikut dalam negeri Tiongkok, karena saya tahu rekaman gambar dan suara yang 

kalian buat akan disampaikan ke dalam negeri Tiongkok. 

Pengikut: Anda berkata melepaskan keterikatan terhadap Qing, mengapa Dewa masih 

dapat meneteskan air mata? 

Shifu: Itu adalah air mata dia yang belas kasih. Sedangkan perasaan dia dan 

penghayatan dia mutlak bukan hal yang sama dengan Qing manusia, mutlak bukan 

benda dari satu tingkat yang sama, bukan satu pengertian yang sama. Di samping itu 

Dewa yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi tidak akan 

meneteskan air mata terhadap manusia, dia akan meneteskan air mata kepada 

makhluk hidup di bawah dia, karena dalam pandangan mereka manusia memang 

adalah manusia. 

Pengikut: Dalam pikiran saya tidak ingin mengerjakan apa-apa, setelah membaca 

artikel Guru merasa terguncang dan mendesak, namun hati tidak dapat timbul rasa 

bergesa-gesa. 

Shifu: Ini adalah perasaan malas mulai merongrong anda, maka anda harus 

menjebolnya. Setiap orang juga akan mengalaminya, kadang kala dia sengit, kadang 
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kala penampilannya agak reda. Ini adalah benda yang merintangi anda berlatih Gong 

dan tidak dapat gigih maju dalam Xiulian. Anda harus menerobosnya! Menjebolnya! 

Mungkin bagian yang terkunci, titik krusial yang menjadi penghalang dari dia itu adalah 

hal-hal yang menjadi keterikatan anda. Jika anda dapat membukanya mungkin dengan 

seketika sudah terdorong ke luar, anda harus menjebolnya. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Alam semesta masa mendatang membutuhkan kehidupan primitif, Guru 

datang tepat waktu, apakah kehidupan primitif semacam ini lebih banyak di bumi? 

Shifu: Saya datang ke sini bukan untuk menyelamatkan apa yang disebut kehidupan 

primitif, bukan begini pengertiannya. Saya berceramah Fa di satu tempat manusia ini, 

semua ruang dimensi juga dapat mendengar Fa, maka saya datang ke sini berceramah 

Fa. Jika tidak demikian, saya berceramah Fa di tingkat mana pun, di bawah tingkat 

tersebut semua tidak dapat mendengarnya, termasuk manusia. Tentu saja pada tingkat 

berbeda juga ada kehidupan primitif. 

Pengikut: Dalam negeri Tiongkok kabarnya sedang menggalakkan kegiatan agama 

Buddha secara besar-besaran? 

Shifu: Hal-hal tersebut tidak kita hiraukan, semuanya adalah urusan di tengah manusia 

biasa. Tujuan mereka melakukan kegiatan agama Buddha adalah ingin mendapatkan 

perlindungan, menjadi kaya. Setelah membangun klenteng mereka jadi kaya, atau 

untuk keperluan pariwisata. Manusia memang melakukan urusan manusia, kita juga 

tidak menghiraukannya. Karena agama Buddha telah menjadi satu bagian dari 

manusia, maka bagaimana manusia berbuat, biarkanlah mereka berbuat demikian. 

Pengikut: Pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa kali ini yang datang dari 19 

propinsi dan kota, 33 daerah di Tiongkok, semua mewakili pengikut Dafa dari daerah 

masing-masing kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Saya berterima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa kali ini yang datang dari 

negara lain, semua mewakili pengikut Dafa dari negara dan daerah masing-masing 

kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Saya berterima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) 

Ada praktisi menghendaki saya melakukan Shouyin besar, apakah sekiranya 

perlu dilakukan? (Tepuk tangan) 

Baiklah, saya lakukan seperangkat Shouyin besar untuk anda sekalian. Kemudian 

konferensi Fa kita ini segera akan berakhir. 

Konferensi Fa segera akan berakhir, konferensi Fa kali ini sangat berhasil. Saya 

tahu melalui konferensi Fa kali ini, para praktisi semua ada peningkatan tertentu, telah 

menemukan jarak kesenjangan diri sendiri, sudah tahu untuk lebih gigih maju. (Tepuk 

tangan) Konferensi besar telah mencapai tujuan sesuai dugaan semula dengan 

sempurna, ini amat baik. Yang hadir di tempat selain praktisi lama masih ada sebagian 
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orang yang pertama kali datang mendengar Dafa. Saya harap orang yang dapat masuk 

ke dalam arena konferensi ini semuanya bisa mendapatkan sebuah buku “Zhuan Falun” 

untuk dibaca dan mengetahui Dafa ini apa, supaya ada suatu pemahaman bagi orang 

tersebut, karena saya beri tahu anda, sekarang di dunia ada lebih dari 100 juta orang 

sedang Xiulian mengikuti Dia (Zhuan Falun). (Tepuk tangan) Saya memberi selamat di 

muka kepada anda sekalian, pasca konferensi Fa ini, jadikanlah dia sebagai satu 

penggerak, agar kalian lebih gigih maju, tingkatan membubung lebih cepat, agar 

mereka yang tertinggal cepatlah mengejar ketinggalan; agar mereka yang melangkah 

di jalan salah cepatlah berpaling kepala! (Tepuk tangan) Kesempatan jangan 

dilewatkan, waktu tidak terulang lagi, jangan sekali dan sekali lagi menyia-nyiakan 

kesempatan. Saya tahu pasca konferensi Fa akan memerankan sebuah efek 

penggerak bagi daerah Amerika Serikat timur, atau bagi seluruh Amerika Serikat, atau 

daerah lainnya, akan ada lebih banyak orang bergabung dalam Xiulian Dafa, menjadi 

orang baik di atas dunia, menjadi orang yang lebih baik, terus hingga orang baik 

dengan taraf kondisi yang lebih tinggi. (Tepuk tangan) Saya tidak bicara lebih lanjut, 

cukup sekian pembicaraan saya, terima kasih kepada anda sekalian, semoga anda 

sekalian secara dini mencapai kesempurnaan. (Tepuk tangan) 


