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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Australia 

(Li Hongzhi, 02-03 Mei 1999 di Sydney) 

Apa kabar semuanya! (Tepuk tangan) 

Dalam sekejap satu dua tahun telah berlalu sejak terakhir saya datang ke 

Sydney. Terakhir kali saya datang adalah sewaktu diadakan konferensi Fa. Pada 

saat itu tidak begitu banyak praktisi, dan yang belajar Dafa terbatas pada orang-

orang Tionghoa. Sekarang sudah lebih banyak orang, dan setelah melalui satu 

periode kultivasi, saya merasa bahwa kalian telah dapat memahami Fa di atas 

basis Fa. Di tengah Xiulian, kalian akan mempunyai banyak pertanyaan untuk 

ditanyakan dan ingin mendapatkan jawabannya. Saya merasa bahwa dengan 

kedatangan saya ke konferensi ini, akan benar-benar dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dan memecahkan beberapa masalah untuk kalian. 

Waktunya lebih tepat, sehingga saya memutuskan untuk datang dan berjumpa 

dengan kalian semua. 

Melalui periode Xiulian ini, situasi di Australia relatif lebih baik. Walaupun 

masih ada yang pemahamannya kurang jelas terhadap prinsip Fa di dalam 

Xiulian, namun situasi keseluruhannya adalah baik. Hari ini utamanya saya ingin 

berjumpa kalian semua dan bersamaan itu membicarakan beberapa masalah. 

Jadi, setelah saya selesai berceramah, saya terutama akan mendengarkan 

pembicaraan kalian, dan kemudian besok, saya akan menggunakan waktu sore 

hari untuk menjawab pertanyaan kalian. Kalian ada pertanyaan apa boleh ditulis 

pada lembaran kertas dan sampaikan kepada Tim Pengelola Konferensi yang 

kemudian akan memberikannya kepada saya, dan saya akan menjawabnya untuk 

kalian. 

Ada suatu prasyarat untuk menjawab pertanyaan. Saya di sini adalah 

menjawab pertanyaan para praktisi Falun Dafa mengenai Xiulian mereka, bukan 

untuk menjawab pertanyaan mengenai hal-hal yang terjadi dalam masyarakat 

manusia biasa atau pertanyaan lain mengenai masyarakat manusia. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut saya tidak dapat menjawabnya, karena dewasa ini saya 

hanya bertanggung jawab terhadap praktisi Xiulian saya, dan saya tidak ingin 

terlibat dalam politik, kebijakan, atau hukum dan peraturan negara manapun. 

Saya melakukan pekerjaan ini harus bertanggung jawab terhadap manusia, pada 

saat yang sama, saya juga harus memikirkan untuk bertanggung jawab kepada 

masyarakat. Perkembangan masyarakat manusia biasa ada ketentuannya dan 

berkembang menurut hukumnya, dan saya tidak ingin terlibat pada hal -hal 

demikian. 

Selanjutnya saya akan membicarakan beberapa masalah. Kalian semua 

tahu bahwa di manapun saya berjumpa para praktisi, saya selalu membicarakan 

satu hal, yaitu menyuruh kalian semua harus banyak membaca buku dan belajar 
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Fa. Meskipun kalian semua tahu demikianlah yang akan saya katakan, saya 

masih akan mengatakannya, karena jika kalian ingin meningkat di dalam Dafa, 

membaca buku dan belajar Fa adalah yang paling penting. Jika kalian 

menganggap Dafa yang sedang saya ajarkan sekarang ini sebagai qigong yang 

umum dan biasa-biasa saja, maka kalian sedang membuat suatu kesalahan 

besar. Jika kalian hanya ingin mendapatkan sebuah tubuh yang sehat, maka 

kalian dapat pergi ke rumah sakit untuk mengobati penyakit, atau kalian dapat 

berobat melalui cara-cara pengobatan lainnya. Saya kira jika anda semata-mata 

demi kesehatan, maka anda carilah mereka untuk berobat. Saya tidak mengobati 

penyakit. Saya ingin membimbing kalian menempuh suatu jalan yang lurus dari 

Xiulian, menyusuri suatu jalan yang cemerlang. Jika menggunakan Dafa untuk 

mengobati penyakit demi uang, itu tidak diijinkan. Saya sedang membimbing 

kalian melangkah di jalur yang paling murni. Agar benar-benar dapat meningkat 

melalui kultivasi, haruslah teguh belajar Fa. 

Saya telah mengatakan bahwa materi dan spirit adalah identik. Masalah 

apakah materi yang utama ataukah spirit yang utama telah dibicarakan dan 

diperdebatkan sepanjang waktu dalam komunitas filsafat di seluruh dunia. Saya 

telah memberikan banyak contoh kepada kalian semua. Sekarang telah diketahui 

bahwa pikiran yang dihasilkan ketika orang sedang berpikir atau merenungkan 

suatu masalah termanifestasi sebagai materi; maka bukankah materi ini 

merupakan spirit? Dengan demikian dapat dikatakan, materi dan spirit adalah 

identik. Seluruh alam semesta, dari yang paling mikroskopis sampai yang paling 

makroskopis, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dan partikel -

partikel segala materi, semua mengandung sebuah karakteristik yang sama, yaitu 

"Zhen, Shan, Ren." Maka "Zhen, Shan, Ren" ini―karakter alam 

semesta―mengekang segala sesuatu yang ada pada tingkat -tingkat berbeda 

dalam alam semesta. Materi sesungguhnya terhimpun dari karakter spirit 

semacam ini. Oleh karena itu materi dan spirit adalah identik.  

Sebagian orang memiliki suatu pemahaman yang salah. Mereka 

mengatakan, "Saya berlatih qigong cukup hanya berlatih qigong, tidak perlu 

meningkatkan Xinxing saya atau membaca buku." Ini adalah masalah paling 

krusial yang akan saya beritahukan pada kalian. Dengan cara ini seseorang tidak 

akan pernah dapat meningkat, dan tidak mungkin terbebas dari penyakit hanya 

melalui latihan beberapa gerakan qigong. Mengenai hal ini banyak rakyat jelata 

di daratan Tiongkok bahkan telah mengertinya. Jika anda tidak belajar Fa dan 

tidak membaca buku, anda tidak memahami prinsip yang terkandung, maka tidak 

dapat membuat standar moral anda meningkat kembali, tidak dapat membuat 

Xinxing anda berubah baik dan menjadi seorang yang baik, bahkan orang yang 

lebih baik, maka anda tentu akan menderita penyakit. Karena manusia semua 

adalah demikian, dan manusia akan menderita penyakit, hanya ketika anda 

melampaui manusia biasa maka anda akan bebas dari penyakit. Jadi dengan 

hanya berlatih beberapa atau sejumlah gerakan, mustahil dapat melampaui 

manusia biasa. Hanya dengan benar-benar memahami prinsip Fa itu, 
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meningkatkan pikiran dan taraf kondisi anda, menjadi seorang yang lebih baik, 

seorang baik yang melampaui manusia biasa, dengan kata lain, anda adalah 

seorang yang luar biasa, maka anda tidak seharusnya mendapat penyakit yang 

manusia biasa harus dapatkan. Beginilah prinsipnya. Saya baru saja telah 

mengatakan tentang bagaimana manusia harus menjadi seorang yang lebih  baik 

dan melampaui manusia biasa sekarang, anda baru benar-benar dapat bebas 

dari penyakit. Dengan demikian anda ingin berkultivasi menuju tingkat yang lebih 

tinggi, maka bukankah harus memenuhi kriteria yang lebih tinggi daripada ini? 

Terbebasnya dari penyakit tidak berarti anda adalah seorang yang Xiulian pada 

tingkat tinggi, tetapi hanyalah seorang yang berada pada suatu standar moral 

yang lebih tinggi dari manusia biasa. Apa yang saya ingin kalian lakukan adalah 

untuk melampaui manusia biasa, bahkan lebih tinggi lagi, dengan kata lain, 

menjadi seorang yang lebih baik lagi, seorang dengan nilai moral yang lebih 

tinggi. Hanya dengan demikian anda sekalian baru dapat meningkat melalui 

Xiulian. 

Dewasa ini ada sebagian praktisi yang bukan orang Tionghoa tidak 

menitikberatkan pada belajar Fa dan juga tidak memahaminya dengan baik. Apa 

yang baru saya katakan mungkin telah membuat anda mengerti. Karena teknik 

gerakan qigong hanya merupakan suatu metode pelengkap dari Xiulian, mutlak 

tidak memainkan peran fundamental. Jika Xinxing anda tidak ditingkatkan dan 

taraf kondisi anda tidak ditingkatkan hingga taraf yang lebih tinggi, 

bagaimanapun anda berlatih gerakan juga tidak akan dapat meningkat. Hanya 

ketika Xinxing anda telah mencapai standar setinggi itu, anda baru dapat 

memperoleh peningkatan dan sembuh dari penyakit. Ketika anda meningkat lebih 

lanjut dan mematut diri dengan kriteria yang lebih baik, anda baru dapat menjadi 

seorang yang melampaui manusia biasa dan dengan demikian sudah bukan lagi 

seorang manusia biasa. Karena manusia di dalam masyarakat biasa, pikiran, 

tindakan, dan perbuatannya, seperti kalian semua dapat lihat, adalah demi 

kepentingan diri sendiri dan keluarga sendiri, adalah sangat egois, bahkan 

semata-mata demi mengejar keuntungan pribadi. Lagipula, sekarang adalah 

masa dengan nilai moral yang sangat merosot. Jika anda sama seperti manusia 

biasa, dapatkah anda sembuh dari penyakit hanya melalui latihan gerakan? 

Sama sekali tidak mungkin! Anda sama seperti manusia biasa, hanya melatih 

gerakan, dapatkah anda mencapai kategori manusia luar biasa? Mutlak tidak 

mungkin. Oleh karena itu, kalian semua harus membaca buku! Karena bila taraf 

kondisi spiritual dan pikiran anda belum mencapai standar setinggi itu, penyakit 

anda tidak akan sembuh, anda juga tidak dapat mencapai taraf kondisi yang 

tinggi. Inilah mengapa saya memberi tahu kalian semua untuk lebih banyak 

membaca buku dan mengenai pentingnya membaca buku. 

Fa dapat membimbing kalian untuk meningkat pada tingkat -tingkat berbeda. 

Buku ini, "Zhuan Falun", adalah sebuah buku yang memungkinkan setiap orang 

Xiulian secara sistematis, jadi ia amat penting. Tak peduli apakah anda seorang 

yang Xiulian atau tidak Xiulian, setelah membaca "Zhuan Falun" anda akan 
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memahami bagaimana mematut diri sebagai manusia. Karena umat manusia 

sekarang tidak dibatasi oleh standar moral apa pun, dan telah melangkah 

berlawanan dengan tradisi dan konsep kuno. Semakin manusia mementingkan 

realitas di hadapannya, semakin mereka melepaskan hakiki manusia―benda 

yang paling asal dan paling baik. Manusia yang tanpa batasan moral akan dapat 

berbuat apa pun yang dikehendaki, hal ini tentu tidak dibenarkan. Kemerosotan 

umat manusia sudah menempatkan manusia dalam bahaya yang amat sangat. 

Kelak dalam ceramah saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan ini 

untuk kalian semua. 

Selanjutnya saya akan berbicara mengenai beberapa masalah konkret. 

Ketika Xiulian di tengah manusia biasa, sering kali seseorang mempunyai banyak 

keterikatan hati yang tidak dapat dilepas, ini tepat adalah membicarakan masalah 

konkret dalam Xiulian. Banyak orang justru tidak dapat melepaskan 

keterikatannya, bahkan keterikatannya itu telah membuat dia tergila-gila dan 

tidak rasional, dia masih tidak menyadarinya. Selama ribuan tahun, tidak ada 

seorang pun yang benar-benar membicarakan bagaimana sesungguhnya Xiulian 

itu dijalani. Semua orang tahu bahwa Xiulian mengharuskan duduk bermeditasi. 

Seperti kalian ketahui, ada banyak wanita tua di pedesaan Tiongkok yang duduk 

di tempat tidur sepanjang tahun, menjahit pakaian dan memperbaiki sol sepatu. 

Jika sesederhana ini, maka saya katakan bahwa mereka seharusnya sudah 

menjadi Dewa. Gerakan itu hanyalah suatu metode pelengkap. Jika anda tidak 

berkultivasi tetapi hanya duduk bermeditasi, maka lebih tidak ada apa-apa sama 

sekali, karena tidak ada faktor Xiulian. Oleh karena itu, saya menginginkan anda 

sekalian memahami prinsip Fa dan membaca buku di dalam Xiulian. Tujuannya 

adalah agar anda meningkat ke taraf kondisi yang lebih tinggi lagi. 

Bagaimanakah cara meningkat? Yaitu dengan melepaskan pikiran-pikiran buruk 

anda yang ada di tengah manusia biasa, melepaskan mentalitas bersaing dan 

bertengkar di antara sesama manusia. Demi perolehan sedikit keuntungan yang 

tak berarti, seseorang mencelakakan orang lain. Merasa gembira bukan kepalang 

dengan perolehan yang sedikit dan amat menderita dengan kehilangan yang 

sedikit, tak enak makan dan tak nyenyak tidur karena hal ini dan membuat 

sekujur tubuh berpenyakit, betapa melelahkan hidup anda! Apakah manusia 

hidup di dunia hanya untuk ini? 

Sebagaimana kalian semua telah melihat hal ini dengan jelas, lalu mengapa 

kalian tidak dapat benar-benar melepaskan keterikatan hati layaknya seorang 

praktisi Xiulian? Menjadi seorang praktisi Xiulian secara terbuka dan penuh 

martabat. Saya telah sering mengatakan bahwa sebagai seorang yang Xiulian 

dalam Fa yang lurus, hal pertama yang anda harus dapat lakukan adalah dipukul 

tidak melawan dan dicaci tidak membalas. Dengan demikian mengapa ketika 

kalian menghadapi konflik dalam Xiulian, kalian justru tidak dapat melepaskan 

keterikatan ini? Ketika orang lain mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar 

tentang anda, mengapa anda menjadi tidak senang? Maka ketika anda menjadi 

tidak senang, bukankah anda di dalam hati sedang menolak kesempatan untuk 
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Xiulian dan meningkatkan diri? Bukankah anda ingin mendapatkan kesenangan 

yang sama seperti manusia biasa? Dengan demikian bukankah anda adalah 

seorang manusia biasa?! Pada saat itu anda seharusnya berpikir, "Mengapa 

saya merasa tidak senang?" Ketika orang lain mengkritik saya dan saya merasa 

tidak senang di dalam hati, apakah saya sedang mengejar sesuatu? Dengan 

mengejar keinginan agar setiap orang baik terhadap saya dan hidup dengan 

nyaman di antara manusia biasa, bagaimana anda dapat meningkat? Tanpa 

menyingkirkan hal-hal dari manusia biasa, bagaimana anda dapat meningkat naik? 

Oleh karena itu, anda tentu tidak dapat meningkat. Anda harus benar -benar 

melepaskan semua hal ini, keterikatan yang tidak dapat dilepaskan oleh manusia.  

Tetapi berkenaan dengan Dafa ini yang kalian sedang kultivasikan sekarang, 

saya sudah mempertimbangkan sepenuhnya perihal bagaimana menjalankan 

Xiulian bagi orang dengan pekerjaan di masyarakat umat manusia, di tengah 

masyarakat manusia biasa sekarang ini.  Oleh sebab itu untuk Xiulian Dafa anda 

boleh memiliki pekerjaan anda, boleh memiliki usaha anda, dan anda boleh 

memiliki seluruh kehidupan keluarga dan aktivitas sosial. Penyebaran luas dan 

bentuk Xiulian Dafa di dalam masyarakat manusia biasa tidak akan memengaruhi 

Xiulian anda; saya sudah mempertimbangkan sepenuhnya hal ini. Karena Dafa 

yang saya ajarkan langsung ditujukan pada hati seseorang, menyingkirkan 

keterikatan anda di tengah kepentingan materi tanpa perlu benar -benar 

kehilangan dalam hal perolehan materi. Karena saya melihat bahwa materi itu 

sendiri tidak dapat mewakili apa-apa. Seandainya anda sangat kaya, bahkan 

rumah anda dibuat dari bata emas, tetapi anda tidak menganggap 

keberadaannya di dalam hati dan memandangnya ringan, maka saya katakan 

bahwa ini adalah tidak punya keterikatan terhadap kekayaan materi. Dengan kata 

lain yang diinginkan Dafa adalah perubahan hati seseorang, bukan menghendaki 

kalian melepaskan benda-benda fisik. Tentu saja, dalam hal ujian terhadap hati 

seseorang, akan muncul ujian serius semacam ini, agar dapat melihat berapa 

besar pengejaran hati anda terhadap materi dan hal-hal macam apa yang anda 

pandang sebagai yang penting. Kalian semua tahu bahwa di antara pengikut 

Dafa kita, ada yang pengusaha dan bahkan pengusaha besar. Mereka adalah 

seorang yang Xiulian, dan mereka adalah orang-orang baik dalam lingkungan 

kerjanya. Mereka tidak berbohong dan menipu, namun usaha mereka malah 

berjalan dengan baik. Mereka juga tidak terlalu mencurahkan upaya seperti 

manusia biasa, sampai-sampai makan tak enak dan tidur tak nyenyak, tetapi 

mereka semua melakukan bisnis dengan baik. Terutama pada masa resesi 

ekonomi sekarang ini, semakin menonjolkan kelainan dari orang Xiulian. Dengan 

tercapainya standar Xiulian diri sendiri, fenomena luar biasa ini akan terefleksi. 

Apa yang baru saja saya bicarakan adalah mengenai keterikatan hati yang 

menghambat Xiulian. Ada banyak praktisi, ketika menghadapi konflik dalam 

hatinya marah, pernahkah anda memikirkan bahwa kemarahan anda itu ditujukan 

kepada manusia biasa? Coba kalian semua pikirkan, Buddha dan Dewa, Sang 

Sadar yang mulia itu, dapatkah mereka marah kepada manusia? Mutlak tidak. 
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Karena mereka tidak berada pada tingkat manusia dan tidak memiliki emosi 

manusia biasa. Bagaimana mereka dapat memosisikan diri di antara manusia 

biasa? Bila anda menangani konflik dengan cara yang sama seperti manusia 

biasa, maka anda sudah berada pada satu tingkat yang sama, taraf kondisi yang 

sama dengan manusia biasa. Dengan kata lain, anda sudah larut di tengah 

manusia biasa. Hanya ketika anda tidak seperti mereka maka anda tidak larut di 

tengah mereka. Tentu saja yang terwujud adalah toleransi dan suatu sikap 

memaafkan yang besar. Manusia biasa akan melihatnya seperti ini, tetapi 

sesungguhnya ia adalah manifestasi dari tingkat Xinxing seseorang dalam Xiulian. 

Jadi, tak peduli dalam lingkungan atau keadaan yang bagaimana di saat kalian 

mengalami konflik, kalian harus menjaga hati yang bajik dan belas kasih untuk 

menangani segala masalah. Jika anda tidak dapat menyayangi musuh anda, 

maka anda tidak dapat mencapai kesempurnaan. (Tepuk tangan) Lalu mengapa 

ketika seorang manusia biasa membuat anda marah, anda tidak dapat 

memaafkannya?! Malah anda berdebat dan bertengkar dengan dia seperti 

manusia biasa. Di antara sesama praktisi bukankah juga sama seperti ini? 

Prinsip telah diutarakan kepada kalian semua, semua dari kalian 

memahaminya. Apa yang saya beritahukan kepada kalian adalah prinsip Fa, dan 

yang saya perlihatkan kepada kalian adalah Fa ini. Mengenai bagaimana hasil 

yang dilakukan, sepenuhnya tergantung pada kultivasi kalian. Tentu saja saya 

dapat membantu anda, tetapi itu umumnya tidak termanifestasi di sisi masyarakat 

manusia biasa ini, dan banyak orang tidak dapat melihatnya. Di dalam Xiulian, 

yang terpenting adalah belajar Fa ini dengan baik, ia membantu anda agar dapat 

menyingkirkan keterikatan hati yang tidak dapat dilepas, di antaranya termasuk 

benda dari bagian yang paling buruk. 

Anda jangan menganggap bahwa konsep anda adalah diri anda sendiri. Ada 

banyak orang ketika membaca Dafa, membacanya dengan menganut suatu 

konsep. Dia beranggapan, "Oh, bagian ini baik; oh, bagian ini saya tidak begitu 

memahami; oh, bagian itu saya kira tidak benar." Saya beri tahu kepada anda, 

anda mengira bahwa diri anda sangat pintar, anda menganggap bahwa penilaian 

anda adalah benar, sesungguhnya adalah suatu kesalahan besar. Karena pikiran 

anda dibentuk dalam masyarakat manusia biasa ini, kriteria anda untuk menilai 

baik dan buruk adalah kriteria dari manusia biasa dan mutlak tidak dapat 

melebihi manusia biasa, maka anda tidak dapat melihat keberadaan esensi sejati 

dari Fa. Adalah keterikatan hati anda yang telah menghambat anda memperoleh 

Fa, anda sedang memilih bagian-bagian yang anda rasa bagus untuk dibaca, dan 

anda tidak Xiulian dengan sungguh-sungguh. Karena ketika anda merasa bagian 

tertentu tidak baik atau anda berpikir tidak ingin membacanya, ini justru karena 

mentalitas buruk dan pikiran buruk anda yang terbentuk setelah lahir sedang 

berperan; akan tetapi, ia bukan diri anda yang sesungguhnya, namun anda 

menganggapnya sebagai diri anda. 

Mengapa demikian? Kalian semua coba pikirkan, ketika seorang anak 

dilahirkan, dia tidak memiliki konsep manusia biasa apa pun. Saya telah katakan 
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bahwa untuk anak kecil di bawah usia enam tahun, Tianmu-nya dapat terbuka 

melihat benda dengan saya ucapkan hanya sepatah kata. Mengapa demikian? 

Karena dia belum terbentuk sesuatu apa pun yang berkonsep dari masyarakat 

manusia biasa, karena dia adalah murni dan selaras dengan "Zhen, Shan, Ren" 

kriteria semula alam semesta. Sekali anda telah mengumpulkan apa yang disebut 

pengalaman dalam masyarakat manusia biasa, dan terdapat sebuah kerangka 

dalam pikiran, orang-orang memperindahnya dengan sebutan kawakan, 

berpengalaman di antara manusia biasa, sesungguhnya anda telah mengubah 

diri anda menjadi sangat buruk. Justru karena konsep-konsep inilah yang 

menyebabkan anda serba bertentangan dengan keadaan sejati, hakiki, dan 

kebenaran mutlak alam semesta. Karena semua ini dibentuk oleh anda setelah 

lahir, bagaimana mungkin dia itu menjadi diri anda? Apa yang dimaksud balik ke 

asal kembali ke jati diri? Tentu harus membersihkan diri sendiri, yaitu membuat 

anda kembali ke kondisi anda yang paling murni sebelum lahir, yang tanpa 

konsep pikiran apa pun. Kondisi ini adalah yang paling bijak dan memungkinkan 

seseorang untuk melihat segala sesuatu di dunia dengan jelas. Karena saat anda 

tidak memiliki konsep apa pun, segalanya terliput dalam mata anda, dan anda 

dapat mengetahui gerangan segalanya di dunia dengan pandangan sekejap, 

inilah Kebijaksanaan. Ketika anda melihat dengan berpegang pada suatu 

kerangka, anda akan terperangkap di dalam batas kerangka anda, sedangkan 

kerangka anda itu bukanlah kebenaran yang mutlak. Anda merasa bahwa tingkat 

pengetahuan anda sangat tinggi dan standar penilaian anda benar, tetapi 

sesungguhnya tidaklah benar. Meskipun saya telah berbicara seperti ini, namun 

anda juga belum tentu dapat memahami, dan menyetujui dengan segera 

pandangan saya, tetapi jika anda benar-benar dapat menenangkan hati untuk 

membaca "Zhuan Falun", anda barulah dapat melihat apa sebenarnya buku saya 

itu! 

Mengapa di Tiongkok dan di seluruh dunia ada demikian banyak orang 

sedang belajar? Di Tiongkok sendiri ada hampir 100 juta orang sedang belajar, 

dan banyak dari mereka adalah ilmuwan, intelektual tingkat tinggi, pakar ilmu 

sosial, pakar ideologi, juga mereka yang terlibat dalam riset filsafat, bahkan 

kader-kader tingkat tinggi; di luar negeri, ada begitu banyak doktor, magister, 

siswa peneliti dan para profesor yang sedang belajar. Apakah mereka itu bodoh 

pemikirannya? Terutama pada masyarakat Tiongkok, orang-orang telah 

mengalami begitu banyak peristiwa, pernah memercayai suatu ideologi, pernah 

mengalami Revolusi Besar Kebudayaan, dan juga pernah mengultuskan 

seseorang. Pelajarannya sudah sangat mendalam. Mereka telah mengalami 

segala hal. Apakah mungkin anda menyuruh orang semacam ini memercayai 

sesuatu secara membabi buta?! Lalu mengapa mereka dapat mempelajari Fa, 

mengapa mereka demikian teguh? Bukankah hal ini menerangkan suatu masalah? 

Karena saya menyuruh mereka semua menjadi orang baik, menjadi orang yang 

lebih baik, orang yang luar biasa, orang yang sehat, orang dengan moralitas 

lebih tinggi, terus hingga menjadi orang yang dapat mencapai kesempurnaan. Ini 

bukanlah beberapa kata dari saya Li Hongzhi, lalu dapat membuat orang-orang 
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mengikuti saya secara tidak rasional. Kalian semua tahu bahwa Dafa 

menerapkan kepengurusan yang longgar, jika anda ingin belajar maka belajarlah, 

jika anda tidak ingin belajar, anda dapat dengan bebas kembali ke tempat di 

mana anda datang. Saya tidak akan mengawasinya, tidak ada ikatan apa pun, 

tidak ada bentuk organisasi apa pun, anda juga tidak akan dimintai sepeserpun. 

Mengapa kalian semua berkumpul di sini, bahkan diusir pun juga tidak  mau pergi? 

Apakah orang-orang ini tidak memiliki akal pikiran? Tidak memiliki rasio? Lalu 

mengapa ada orang-orang tertentu tidak dapat melepaskan konsep hati mereka 

dan benar-benar membaca buku ini? Melihat apa yang Li Hongzhi sedang 

lakukan? Mengapa ada begitu banyak orang di dunia yang sedang mempelajari 

buku ini? Setelah anda membacanya barangkali anda akan mengerti apa yang 

sedang saya lakukan. 

Pada saat saya mulai mengajarkan Fa ini, saya mempunyai suatu 

kekhawatiran yang paling besar. Seperti kalian semua ketahui, di dalam 

masyarakat manusia sekarang ini, agama apa pun juga tidak dapat meningkatkan 

kembali mentalitas manusia dan moralitas manusia. Orang-orang di dalam 

agama juga mengetahui tentang hal ini, namun tidak ada yang dapat mereka 

lakukan. Bukan hanya itu, di dunia saat ini tidak ada suatu ajaran atau prinsip 

yang dapat membuat moralitas manusia meningkat kembali, yang memungkinkan 

nilai-nilai moral manusia menjadi mulia kembali, lebih-lebih tidak dapat membuat 

manusia meningkat kembali mencapai kesempurnaan. Sekalipun mencarinya di 

seluruh dunia juga tidak mungkin ada. Dengan demikian, manusia berada dalam 

suatu keadaan yang sangat berbahaya. Jika Dafa yang saya ajarkan sekarang 

tidak dapat memberikan penyelamatan kepada manusia, maka manusia sudah 

tidak dapat diselamatkan, karena di dalam alam semesta tidak ada yang lebih 

tinggi daripada Fa yang menciptakan alam semesta. Ketika manusia tidak 

memiliki pikiran lurus dan tanpa batasan moral, mereka akan berani melakukan 

perbuatan jahat apa pun, namun Dewa tentu tidak akan mengizinkan hal ini. 

Kalian semua telah memperoleh beberapa informasi dari agama-agama atau 

ramalan, atau dari ucapan Nabi, juga melalui buku-buku atau dari mulut ke mulut, 

yang mengatakan bahwa manusia akan menghadapi sesuatu bencana. Kalian 

semua coba pikirkan, jika umat manusia terus-menerus bobrok seperti ini, 

bukankah berbahaya? Kendati Dewa tidak datang menghukum manusia, manusia 

sendiri juga akan saling membunuh. Sesungguhnya manusia sudah sedang 

menghancurkan dirinya sendiri, bahkan sedang menghancurkan diri dalam situasi 

yang damai, menghancurkan diri sendiri dengan tanpa sadar. Polusi yang 

diakibatkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merusak 

lingkungan alam, di masa mendatang air akan seluruhnya tercemar, iptek 

manusia sama sekali tidak mampu untuk mengembalikan air ke derajat 

kemurnian yang asli itu. Bahkan makanan yang anda konsumsi juga tumbuh 

dengan pacuan pupuk kimia. Kalian semua coba pikirkan, dengan berlanjut terus 

begini maka manusia akan mengalami metamorfosa baik bentuk tubuh maupun 

penampilannya. Jika manusia sampai ingin mereplikasi manusia, maka manusia 

benar-benar telah mulai memusnahkan dirinya sendiri. Manusia planet yang 
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berselubung kulit manusia akan direplikasi dalam jumlah besar, dan menduduki 

tubuh manusia. Manusia mendatang, yang tumbuh dari manusia jenis ini, akan 

semakin berlipat ganda melakukan hal ini, pada akhirnya sepenuhnya 

menggantikan manusia. 

Tentu saja, saya dapat melihat dengan jelas segala masalah di dunia, dan 

saya dapat mengungkap seluruh masalah umat manusia. Sekarang saya hadir 

mengajarkan Fa ini bukan demi masalah dari masyarakat manusia ini; saya 

mengajarkan hal-hal tersebut supaya para praktisi Xiulian dapat memperoleh Fa 

dan meningkat. Ini adalah tujuan dari pekerjaan saya ini. 

Tadi telah dibicarakan satu masalah, selanjutnya saya membicarakan lagi 

sebuah masalah spesifik lain. Ada beberapa orang di antara kita yang selama 

Xiulian berpegang pada suatu keterikatan hati tanpa mau dilepas. Hal ini 

menyebabkan konflik semakin menonjol dan cobaan yang dia harus lewati 

selama Xiulian-nya semakin besar, sehingga dia tidak dapat melewatinya. Orang 

seperti ini terdapat di antara kita yang duduk di sini. Dikarenakan hal ini, 

menyebabkan dia berbalik ke sisi berlawanan, bersikap membenci terhadap Dafa, 

bahkan membenci saya. Mengapa orang lain tidak seperti anda? Apakah 100 juta 

orang lebih ini semuanya dungu? Mengapa anda tidak memikirkan apa yang 

telah menyebabkan hal ini. Ada orang yang telah belajar Dafa, dan saya telah 

beri tahu dia untuk menjadi seorang yang penuh martabat, jadi seorang yang 

baik, tidak melakukan hal-hal buruk, tetapi dia masih tetap pergi berjudi. Uangnya 

ludes, dia malah balik menyalahkan Dafa. Apakah saya menyuruh anda berjudi? 

Sebaliknya saya memberi tahu anda seharusnya tidak berjudi dan tidak 

melakukan hal-hal buruk itu. 

Masih ada orang yang Xiulian Dafa, ketika mereka tiba-tiba mengalami 

cedera yang tak terduga, dia menyalahkan Dafa. Apakah anda pernah pikirkan, 

saya juga telah memberi suatu contoh seperti itu dalam "Zhuan Falun": Ada 

seseorang, setelah belajar Dafa, pada suatu hari tiba-tiba jatuh sakit seolah-olah 

menderita gejala pendarahan otak, setengah dari tubuhnya menjadi sulit 

digerakkan dan separuh otaknya mengalami kelumpuhan. Akan tetapi , dia sudah 

dapat berjalan pada hari kedua, dan secara dasar sembuh dengan sangat baik 

setelah satu minggu. Namun setelah itu, dia mengatakan kepada para praktisi di 

tempat latihan: saya berlatih Dafa sampai menderita semi-lumpuh, saya tidak 

dapat berlatih lagi. Kalian semua coba pikirkan, seandainya dia tidak berlatih 

Dafa, apakah dia dapat sembuh dari semi lumpuh-nya secepat ini? Kalian semua 

tahu bagaimana keadaan semi lumpuh itu, namun dia malah menyalahkan Dafa. 

Sebagian orang dari kita, perlu memikirkan hal ini dengan saksama. Anda 

menjumpai kesulitan ini, dan anda mengatakan bahwa guru tidak melindungi 

anda. Apakah anda tahu seandainya saya tidak melindungi anda, maka tidak 

hanya tubuh anda yang mendapat cedera, tetapi sangat mungkin yang dicederai 

adalah nyawa anda! Apakah anda tahu akan hal ini? Saya telah mengikisnya 

sampai taraf begini, namun anda sebaliknya masih menyalahkan Dafa. Manusia 

memanglah dalam kebodohan seperti ini dan sangat sulit diselamatkan. Hutang 
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yang dia buat sendiri dalam alam semesta tidak ingin dibayarnya, dia ingin bebas 

dari segala kesulitan, ingin enak-enak saja sementara menyerahkan pada saya 

untuk menanggung kesulitannya. Apakah itu Xiulian? Dapatkah itu meningkatkan 

hati anda? Ketika anda menjumpai masalah ini, dan anda t idak dapat 

membangkitkan pikiran lurus dalam menghadapinya, bagaimana anda Xiulian? 

Bagaimana anda melangkah di dalam jalan selanjutnya? Saya telah berbuat 

begitu banyak untuk anda, tapi anda masih menyalahkan Dafa, menyalahkan 

saya dan bahkan mencaci saya. Tentu saja, saya tidak akan menyalahkan siapa 

pun; saya hanya mengutarakan prinsip Fa kepada kalian semua, mengungkap 

sebuah prinsip. Meskipun anda mencaci saya, saya tidak akan menyalahkan 

anda, karena hati saya tidak berada pada tingkat manusia biasa. Biarpun kalian 

mengatakan saya baik atau buruk, kalian mengatakan bahwa saya seorang Dewa 

atau manusia, hati saya tidak akan tergerak, karena emosi hati siapa pun juga 

tidak dapat menggerakkan saya. Jika kalian dapat mencapai kondisi seperti saya 

ini, maka kalian sudah tidak jauh dari kesempurnaan Xiulian.  

Saya hanya mengangkat sebuah contoh. Sementara kalian semua di dalam 

Xiulian, hati harus diletakkan lurus. Tentu saja sekalipun saya meminta anda 

meletakkan lurus, anda juga belum tentu meletakkannya lurus. Dapatkah anda 

meletakkan lurus hanya dengan sepatah kata ucapan saya? Satu-satunya yang 

dapat membuat anda timbul pikiran lurus, yang memungkinkan anda meningkat 

melalui Xiulian, benda yang paling fundamental adalah Fa ini. Terdapat 100 juta 

orang lebih dari kita yang sedang berkultivasi, mustahil bagi setiap orang untuk 

duduk di sini seperti kalian hari ini, tidak mungkin bagi saya berbicara kepada 

masing-masing dari kalian satu persatu. Tetapi Fa telah saya ajarkan, jadi saya 

harus bertanggung jawab terhadap kalian. Agar benar-benar memungkinkan 

kalian meningkat melalui Xiulian, saya telah menggunakan suatu metode, yaitu, 

apa yang saya dapat berikan kepada kalian dan apa yang saya dapat 

perbantukan kepada kalian, semuanya telah ditekan masuk ke dalam Fa ini, 

selanjutnya tinggal melihat apakah anda sendiri ingin memperolehnya atau tidak. 

Oleh karena itu saya beritahukan kalian semua bahwa di saat tidak dapat 

menemui saya, kalian harus berpedoman pada Fa sebagai Guru, berpegang 

pada Fa sebagai Guru. 

Selanjutnya saya akan membicarakan sebuah masalah kecil. Ada beberapa 

praktisi melangkah ke sisi ekstrem selama Xiulian. Di saat mereka tiba-tiba 

menyadari sesuatu: Oh, hal ini dapat membangkitkan keterikatan hati saya, saya 

tidak menginginkannya dan akan membuangnya; Oh, pekerjaan ini dapat 

membangkitkan keterikatan hati saya, saya akan berhenti melakukannya; Oh, 

saya akan menghindari semuanya. Kalian semua coba pikirkan, apakah ini 

Xiulian? Bukankah ini melangkah ke sisi ekstrem? Saya sering mengucapkan 

sebuah kata, saya katakan bahwa kita yang sedang Xiulian di tengah manusia 

biasa, harus Xiulian menyesuaikan bentuk manusia biasa dengan sebesar 

mungkin. Ini bukan suatu ungkapan yang sederhana, dan juga bukan berarti anda 

telah mencapai kriteria dari perkataan saya ini dengan melakukan pekerjaan 



11 

 

anda seperti biasa. Kalian semua pikirkanlah baik-baik, ia termanifestasi pada 

berbagai aspek dari Xiulian anda. Jika anda tidak dapat Xiulian seperti orang 

biasa di dalam masyarakat manusia biasa, maka anda adalah merusak bentuk 

masyarakat manusia biasa ini. Walaupun masyarakat manusia biasa tidak baik, 

ia juga diciptakan oleh Dafa alam semesta untuk kehidupan pada tingkat manusia 

ini. Justru karena sifat-sifat buruknya barulah memungkinkan manusia untuk 

Xiulian di sini. Ini berarti apakah anda dileburkan dalam keburukan manusia, 

ataukah anda mencuat ke luar dari dalamnya, seperti halnya bunga lotus, muncul 

ke luar dari lumpur, namun tetap suci dan murni. Kalian semua jangan sekali -kali 

melangkah ke sisi ekstrem, jangan sekali-kali menyadari Fa secara keliru. Di saat 

anda melangkah ke sisi ekstrem, di saat anda berpikir ingin membuang ini dan 

membuang itu, ingin meninggalkan pekerjaan, sebenarnya anda sudah berada 

dalam suatu keterikatan lain. Ketakutan anda terhadap keterikatan itu sendiri 

juga telah membentuk suatu keterikatan; itu adalah keterikatan anda terhadap 

takut berketerikatan. 

Saya hanya berbicara sebanyak ini, karena sebentar lagi para praktisi akan 

berbicara dan berbagi pengalaman. Saya tahu di antara hadirin ada beberapa 

wartawan, yang mungkin datang dari jauh, saya dapat menghargai kedatangan 

kalian. Saya Li Hongzhi tidak ingin menjadi masyhur di tengah manusia biasa. 

Saya hanya ingin bertanggung jawab terhadap pengikut saya dan praktisi yang 

sedang Xiulian Dafa. Tujuan kedatangan saya ke Australia adalah untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam Xiulian mereka, agar 

mereka dapat meningkat. Akan tetapi anda telah datang, dan saya juga tidak 

ingin anda pulang dengan tangan kosong. Sebagaimana biasa, permintaan saya 

adalah jika anda belum selesai membaca "Zhuan Falun", saya tidak akan 

bertemu dengan wartawan manapun. Hanya setelah anda memiliki sebuah 

pengertian tertentu terhadap kami, saya baru akan berbicara dengan anda. 

Karena hal yang saya ajarkan terlampau besar, mutlak tidak dapat diuraikan 

dengan jelas hanya dengan beberapa kata saja. Apa yang anda ingin ketahui 

semua adalah masalah dalam masyarakat manusia biasa. Saya sungguh tidak 

ingin menjawabnya, karena saat ini saya sama sekali tidak menangani masalah 

di tengah manusia biasa, sama sekali tidak menangani masalah di dalam 

masyarakat. Akan tetapi anda telah datang, saya harap anda dapat duduk di sini 

dan mendengarkan dengan tenang pembicaraan para praktisi kami hari ini, 

dengarkan sepenuh hati konferensi Fa kami yang dua hari ini. Setelah itu, saya 

akan menerima anda, dan anda dapat mengajukan pertanyaan. Selama waktu 

konferensi ini, saya mutlak tidak akan menemui siapa pun, karena saya ada 

banyak hal yang harus ditangani. Konferensi Fa kami bertujuan agar para praktisi 

benar-benar meningkat, dan mutlak bukan sebuah formalitas, bukan dilakukan 

demi diperlihatkan kepada orang lain. (Tepuk tangan) 

Baik, selanjutnya para praktisi meneruskan penyelenggaraan konferensi, 

saya cukup bicara sekian. Besok sore saya akan menjawab pertanyaan-
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pertanyaan secara menyeluruh untuk kalian semua, dan sekarang saya juga 

akan mendengarkan pembicaraan para praktisi.  

Kalian boleh menyampaikan lembaran pertanyaan. Sore ini utamanya adalah 

untuk menguraikan Fa kepada anda sekalian, dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang kalian ajukan. Melalui satu periode waktu Xiulian, ada banyak 

pertanyaan sudah dapat diatasi sesuai dalam buku. Tetapi, ada sebagian 

pertanyaan yang kalian rasa masih lebih baik ditanyakan kepada Guru agar hati 

kalian merasa lega, kalian semua memiliki pikiran seperti ini. Jadi saya 

seyogianya memenuhi keinginan kalian semua. Saya akan sedapat mungkin 

menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Baiklah, kita akan mulai.  

Pengikut: Apakah semua kesulitan yang dialami seseorang sejak permulaan 

Xiulian adalah diatur, ataukah disebabkan oleh faktor-faktor buatan diri sendiri? 

Shifu: Jalur Xiulian memang sudah diatur di dalam Xiulian, tetapi tidak dapat 

melewati ujian dengan baik adalah dikarenakan faktor buatan diri sendiri. Karena 

Xiulian adalah hal yang sangat rumit, tidak mungkin setiap masalah menjadi 

sama, dan juga tidak mungkin apa yang terjadi pada seseorang juga harus terjadi 

pada orang lain. Hal yang sama kemungkinan tidak dapat  ditangani dengan cara 

yang sama, karena kalian bagaimanapun juga Xiulian dalam keadaan tersesat. 

Jika segalanya sama, maka kesesatan ini sudah terjebol. Setiap orang akan tahu 

bagaimana melakukannya: "Oh, orang lain melakukannya seperti ini dan hasilnya 

sangat baik, saya juga akan melakukannya seperti itu." Jika demikian itu tidak 

disebut Xiulian. Kesulitan (penderitaan) itu sesungguhnya diakibatkan oleh karma 

anda sendiri, karma yang terkumpul dari kehidupan berulang-ulang, menghalangi 

Xiulian kalian, menghalangi kalian balik ke asal kembali ke jati diri, dan 

menghalangi peningkatan kalian. Karma inilah yang memainkan perannya. Saya 

telah melenyapkannya sebagian, kemudian sebagian disisakan untuk kalian yang 

menyingkirkannya. Karena terdapat suatu prinsip dalam alam semesta ini, yaitu 

yang berhutang harus membayar. Tak peduli dari kehidupan yang mana, setelah 

melakukan hal buruk akan menimbun karma, kemudian pada kehidupan 

berikutnya atau kelak dari kehidupan masa kini harus dibayar. Jadi, 

sesungguhnya karma ini yang sedang berperan, saya menyebutnya sebagai ujian 

penderitaan. Sebenarnya manusia biasa juga mengalami hal ini. Penyakit dan 

kesusahan dalam kehidupan yang dialami seseorang, sesungguhnya juga adalah 

ujian penderitaan bagi mereka. Untuk para prakt isi, saya hanya meletakkannya 

pada tingkat-tingkat berbeda dalam Xiulian kalian, menggunakannya bagi kalian 

di saat melewati ujian dalam Xiulian untuk meningkatkan Xinxing. Demikianlah 

fungsi yang diperankan. Sedangkan manusia biasa membayar karma hanya 

untuk tujuan membayar karma, dengan demikian tidak ada faktor Xiulian, lagipula 

manusia biasa membayar karma sebanyak yang mereka miliki. Pada situasi kita, 

karena seseorang ingin Xiulian, jika penderitaannya terlalu besar, anda sama 

sekali tidak dapat Xiulian, maka karma perlu disingkirkan untuk kalian. Tentu saja 

ada persyaratan, sebagaimana kalian semua sudah mengetahui, sudah diuraikan 
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dengan sangat jelas di dalam Fa ini, oleh karena itu saya tidak akan 

mengulanginya. 

Pengikut: Kemajuan belajar Fa saya secara individu berbeda dengan belajar Fa 

secara bersama, apakah ada hubungannya? 

Shifu: Belajar Fa secara individu, jika anda dapat terus teguh berkultivasi 

dengan sungguh-sungguh, itu juga sangat bagus. Tetapi kalian semua tahu, tidak 

mungkin bagi anda untuk belajar Fa dengan sangat gigih sendiri di rumah, dan 

tidak mungkin untuk tidak berhubungan dengan masyarakat manusia biasa. Di 

dalam masyarakat manusia biasa dewasa ini, orang sudah berbuat menurut apa 

yang mereka suka, suatu masyarakat di mana orang dapat melakukan segala 

macam hal buruk tanpa suatu standar moral dan batasan moral. Manusia 

sekarang ini memanglah demikian. Orang-orang yang berhubungan dengan 

kalian di masyarakat semua adalah orang-orang dari masyarakat manusia biasa. 

Apa yang mereka bicarakan, ucapkan, pikirkan dan lakukan semua adalah 

bagian dari apa yang dilakukan manusia dewasa ini. Dengan demikian, bila anda 

berkultivasi sendiri tanpa suatu lingkungan yang baik, dan lingkungan yang anda 

jumpai adalah lingkungan semacam ini, maka sesungguhnya anda sedang 

dicemari oleh lingkungan semacam ini, sangat sulit bagi anda untuk meningkat. 

Saya telah mengatakan bahwa banyak praktisi merasa mereka cukup baik 

sebelum Xiulian, mereka adalah orang baik. Setelah Xiulian dengan sungguh-

sungguh, mereka menemukan bahwa masih jauh dari keadaan yang 

sesungguhnya. Karena mereka menganggap dirinya baik, adalah mereka 

membandingkan dirinya dengan manusia modern saat ini yang sudah tidak baik, 

dan bukan membandingkannya dengan masa sewaktu moralitas manusia pa ling 

tinggi atau dengan karakteristik alam semesta.  

Maka, bila anda sekalian berlatih Gong secara kolektif, sewaktu berkumpul 

bersama, apa yang kalian ucapkan, pikirkan dan lakukan adalah berdasarkan niat 

pikiran baik, dan sedapat mungkin memikirkan orang lain di dalam apa pun yang 

anda lakukan. Ini adalah suatu lingkungan yang sangat murni dan bersih, 

sebidang tanah suci yang tenang dan damai. Maka sebagai orang Xiulian di 

dalam lingkungan ini, anda akan dipengaruhi oleh kekuatan belas kasih dari 

medan ini. Itu pasti. Oleh karena itu saya sarankan anda sekalian berlatih Gong 

secara kolektif tentu ada maksudnya. Orang-orang yang anda jumpai dalam 

lingkungan ini semua adalah orang baik. Tutur kata, perilaku dan perbuatannya 

tentu tidak sama dengan orang-orang dari masyarakat manusia biasa, oleh 

karena itu jangan sampai kehilangan lingkungan seperti ini. Tetapi ada juga 

beberapa orang dari daerah tertentu di mana tidak begitu banyak orang belajar 

Dafa, hanya satu atau dua orang yang belajar, sehingga mereka tidak memiliki 

lingkungan sebagus itu. Dalam keadaan begini hanya dapat mengandalkan 

mereka sendiri. Memang benar ada praktisi yang seperti ini, sungguh-sungguh 

belajar secara diam-diam, berkultivasi secara diam-diam, dan maju dengan gigih, 

sungguh luar biasa! Saya katakan di sini, bahwa lingkungan kultivasi bersama 
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adalah penting dan sangat bagus. Kalian seharusnya jangan kehilangan 

lingkungan seperti ini, dan lingkungan ini juga sedang menggembleng manusia.  

Pengikut: Dalam berbagi pengalaman dengan para praktisi, saya merasa bahwa 

praktisi laki-laki cenderung mengutamakan pemahaman Fa secara rasional, 

sedangkan praktisi wanita cenderung mengutamakan pemahaman Fa secara 

persepsi. Jika hal ini merupakan suatu fenomena umum, bagaimana kami dapat 

saling mengisi dan meningkat lebih cepat? 

Shifu: Saya kurang setuju dengan pendapat ini. Mereka yang memahami Fa 

dengan baik semuanya dapat memahami Fa secara rasional. Hanya mereka yang 

kurang membaca buku, yaitu mereka yang kurang gigih, atau mereka yang baru 

saja mulai belajar, cenderung memahami Fa secara persepsi. Dalam hal ini tidak 

ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Wanita sekarang juga luar biasa, 

mereka memiliki pemikiran dan juga kemampuan, tidak dapat dipandang seperti 

itu. Lagipula kemampuan dasar bawaan pengikut Dafa wanita tidak dapat 

dibedakan melalui penampilan luarnya. 

Pengikut: Bagaimana kami harus memahami tentang dua kali Xiulian Fa duniawi?  

Shifu: Itu adalah salah satu manifestasi dari keadaan berbeda para praktisi, 

yang menentukan bagaimana mereka berkultivasi. Mungkin juga delapan atau 

sepuluh kali. Karena jika anda hanya untuk mencapai kesempurnaan pada 

tingkat Arhat, maka cukup sekali bagi anda untuk berkultivasi Fa duniawi. Jika 

ingin berkultivasi menuju tingkat-tingkat yang lebih tinggi, maka perlu kultivasi 

berulang-ulang dan terus-menerus di dalam Xiulian. Ada beberapa orang lebih 

sensitif; kemungkinan ada yang lebih jelas pemahamannya dan mengetahui 

sedikit lebih banyak. 

Pengikut: Dalam proses belajar Fa, perlu memahami prinsip Fa dengan jelas, 

tanpa terjerumus dalam keterikatan mengejar pengetahuan. Bagaimana kami 

harus menguasai hal ini? 

Shifu: Bila anda dapat memahami makna Xiulian berdasarkan Fa, anda akan 

mengertinya. Jika ingin memahami Fa di atas basis Fa, hanya dengan cara 

banyak membaca buku. Dafa kita ini dapat menjebol segala misteri dan dapat 

meluruskan segala pikiran manusia; sepanjang anda membaca buku Dafa semua 

hal dapat diatasi. Bilamana kalian merasa tidak memperoleh jawaban terhadap 

banyak pertanyaan, sesungguhnya adalah kalian sendiri yang tidak ingin 

memperoleh jawabannya. Karena jika anda membaca buku dan belajar Fa, 

masalah apa pun dapat diatasi. Seperti kalian semua ketahui, pihak berwajib 

pemerintahan saat ini secara terbuka mengakui bahwa kita memiliki lebih dari 

100 juta orang. Jika setiap orang ingin mencari saya untuk dapat menjawab 

pertanyaan mereka, sama sekali tidak ada kesempatan semacam itu. Para 

praktisi Australia yang duduk di sini sekarang ini dapat menemui saya, 

sedangkan praktisi di Daratan Tiongkok sama sekali tidak dapat menemui saya. 

Sesungguhnya saya sering berada di Daratan Tiongkok. Mereka tidak dapat 
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menemui saya karena saya tidak dapat pergi menemui mereka. Jika suatu 

daerah mengetahui saya ada di mana, maka para praktisi akan menyebarkannya 

sehingga seluruh negeri mengetahui, dan kemudian setiap orang akan datang 

menemui saya. Masyarakat Tiongkok ini berbeda dari masyarakat lainnya. Jika 

orang-orang tidak memahami kita, mungkin menyebabkan kerugian bagi Dafa, 

oleh karena itu saya tidak dapat bertemu muka dengan kalian. Lalu dalam 

keadaan seperti ini, saya masih ingin bertanggung jawab atas Xiulian anda. Jadi 

bagaimana saya harus bertanggung jawab? Saya masih mengatakan hal ini 

kemarin: saya telah menekan masuk segala sesuatu yang dapat saya berikan 

kepada kalian ke dalam Fa ini, asalkan anda membaca buku, anda akan 

memperoleh segalanya. Ada praktisi yang telah membaca "Zhuan Falun" lebih 

dari dua ratus kali, dan mereka masih terus membacanya. Setiap membaca satu 

kali terasa berbeda, karena ia adalah sebuah buku Xiulian. Di dalamnya 

terkandung makna yang mendalam dari tingkat-tingkat berbeda. Pertanyaan yang 

muncul setelah anda selesai membaca pertama kali akan terjawab di saat anda 

membaca kedua kali, dan anda akan mengerti. Tetapi setelah anda selesai 

membaca kedua kali, akan ada pertanyaan baru lagi, dan kemudian ketika anda 

membaca untuk ketiga kali, akan terjawab dengan cara yang sama. Dengan 

berkultivasi terus-menerus seperti ini, dan membacanya terus-menerus seperti ini, 

anda niscaya sedang maju dengan gigih. Ditambah dengan latihan Dafa sebagai 

metode pelengkap ini, maka anda niscaya sedang dalam peningkatan. Ada 

beberapa orang sering bertanya pada saya, "Guru, apakah saya akan dapat 

mencapai kesempurnaan?" Maka saya tanya pada anda, "Apakah anda dapat 

melakukan seperti apa yang baru saya katakan." Sebenarnya pertanyaan ini, 

anda harus tanyakan pada diri sendiri apakah anda dapat mencapai 

kesempurnaan atau tidak. 

Pengikut: Setelah Xiulian sampai tingkat sangat tinggi, sel-sel tubuh sepenuhnya 

digantikan oleh materi energi tinggi. Pada saat itu, tidak ada metabolisme. 

Apakah berarti tidak perlu makan dan minum? 

Shifu: Tetapi haruslah seluruh tubuh telah bertransformasi menjadi materi energi 

tinggi, maka hal itu dapat terjadi. Jika permukaan tubuh masih belum mencapai 

keadaan ini, tentu tidak bisa. Seperti kalian ketahui, berlatih qigong dapat 

menyimpan Qi dan juga dapat memancarkan Qi. Ketika benar-benar Xiulian 

menuju tingkat tinggi, ia sudah bukan Qi lagi. Qi sama sekali tidak berarti, 

melainkan semacam energi tingkat lebih tinggi yang saya sebut Gong. Gong 

sesungguhnya adalah materi esensial yang lebih mikroskopis. Dan materi 

esensial seperti ini tersimpan di dalam tubuh anda. Dalam setiap sel tubuh anda 

tersimpan materi energi tinggi jenis ini. Materi yang lebih mikroskopis tentu 

memiliki sifat pengekangan. Lama kelamaan, materi energi tinggi semacam ini 

akan berangsur-angsur menjadi semakin banyak, semakin memadat. Maka sel-

sel di dalam tubuh anda, bukankah akan terasimilasi olehnya? Setelah sel -sel 

tubuh anda terasimilasi oleh materi energi tinggi semacam ini, apakah tubuh 

anda masih sama dengan tubuh seorang manusia biasa? Dengan demikian tubuh 
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seperti itu adalah terbentuk dari materi energi tinggi yang terkumpul dari ruang 

dimensi lain. Dalam keadaan demikian, apakah metabolisme seperti manusia 

biasa itu masih eksis? Tentu tidak eksis lagi. Pada saat itu anda dapat tanpa 

makan, tanpa minum, tetapi bukan berarti bahwa anda tidak dapat makan dan 

tidak dapat minum. Apa yang anda benar-benar butuhkan bukan benda-benda 

pada ruang dimensi kita ini. Bila anda diberikan makanan manusia, anda sudah 

tidak suka lagi memakannya. Akan merasa mual setelah melihatnya. Sedangkan 

yang anda butuhkan adalah materi tingkat lebih tinggi dari ruang dimensi lain.  

Pengikut: Seluruh praktisi dari Guangzhou merindukan anda! Seluruh praktisi 

dari Guangzhou mengirimkan salam kepada anda!  

Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Secara umum, apakah praktisi Xiulian dari Australia berada pada 

tingkat lebih rendah? 

Shifu: Saya tidak pernah berkata demikian. Xiulian tergantung pada diri sendiri. 

Pada kenyataan, kalian sekarang bahkan tidak dapat mengetahui taraf kondisi 

mana yang kalian telah capai di dalam Xiulian. Sekali kalian telah mengetahui, 

kalian akan memiliki keterikatan yang kuat. Kemudian akan menjadi semacam 

hambatan dan membentang di jalur Xiulian kalian. Oleh karenanya dengan tidak 

mengetahui maka kalian tidak akan memiliki keterikatan itu.  

Pengikut: Di dalam "Petunjuk Penting untuk Gigih Maju," Guru menyebutkan 

bahwa Xiulian adalah suatu masalah serius dan bukan hal introspeksi diri atau 

penyesalan dari manusia biasa. Saya merasa bahwa saya berhenti pada suatu 

tahap introspeksi diri dan penyesalan, tidak dapat menerobos. Bolehkah saya 

bertanya, apakah perbedaan antara mencari ke dalam dan introspeksi diri?  

Shifu: Peningkatan dalam Xiulian tidak bisa disamakan dengan introspeksi diri 

dan penyesalan. Tetapi, bila anda dapat mengintrospeksi diri dan merasa 

menyesal, itu adalah satu aspek dari Xiulian. Demikianlah kaitannya. 

Setiap orang tahu bahwa saya sering mengatakan, tak masalah agama 

Kristen dan Katolik tidak berbicara tentang Xiulian, semua itu juga adalah Xiulian. 

Hanya saja dikarenakan perbedaan budaya, Yesus dan Yahwe tidak 

menyinggung istilah "Xiulian" ini. Karena di dalam budaya mereka tidak ada 

konsep seperti itu, dan cara pengertiannya juga berbeda. Kalian semua coba 

pikirkan, bukankah semua itu merupakan Xiulian? Ketika orang berjalan masuk 

ke gereja, dengan hati yang tulus mereka melakukan taubat kepada Yesus dan 

Tuhan mereka. Mengakui kesalahan dan perilaku tidak baik yang telah mereka 

perbuat, serta memperbaikinya di masa mendatang. Selanjutnya mereka berbuat 

lebih baik dalam tingkah laku, setelah itu ketika ditemukan ada kesalahan, 

dilakukan lagi taubat, kemudian mereka berbuat mengikuti standar yang lebih 

tinggi. Kalian semua coba pikirkan: Xiulian sesungguhnya mengultivasi hati 

seseorang, bukankah itu adalah kultivasi hati? Akhirnya mereka berubah menjadi 
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semakin baik dan berbuat semakin baik. Bukankah mereka kemudian mencapai 

tuntutan kriteria dari surga mereka itu? Bukankah itu berarti mencapai 

kesempurnaan? Itu hanya karena perbedaan dalam budaya sehingga tidak 

membicarakan tentang Gong, dan tidak dibicarakan begitu menyeluruh seperti 

budaya Timur. Jadi, ada banyak istilah relatif sederhana, dan tuntutannya juga 

relatif sederhana. Mereka hanya berbicara tentang keyakinan iman, keyakinan 

yang teguh pada Tuhan. 

Pengikut: Ada seorang praktisi Xiulian mengalami ujian hidup dan mati, namun 

dia tidak menyadari. Bagaimanakah praktisi Xiulian di sekitarnya memperlakukan 

dia? 

Shifu: "Ada praktisi Xiulian mengalami ujian hidup dan mati," perkataan ini tidak 

begitu benar. Sedangkan dia tidak sadar, ini tidak dapat dikatakan bahwa dia 

berkultivasi. Pada dasarnya dia tidak gigih, bertumpu pada pemahaman persepsi 

terhadap Fa dan antusiasme manusia, tidak benar-benar memahami Fa secara 

rasional, tidak sungguh-sungguh berkultivasi dengan gigih, bukan merupakan 

kultivasi sejati. Seperti kalian ketahui, Xiulian adalah suatu hal yang serius; saya 

tidak dapat mengakui orang seperti itu sebagai praktisi Xiulian. Tak ada hal apa 

pun di dunia yang lebih serius dari masalah Xiulian ini. Seorang manusia yang 

penuh dengan karma di seluruh tubuhnya, orang yang dalam benaknya dipenuhi 

pikiran-pikiran kotor, ingin menjadi seorang Sang Maha Sadar, berkultivasi 

mencapai kesempurnaan. Betapa seriusnya hal ini, proses praktisi Xiulian yang 

dapat melepaskan segala sesuatu dari manusia adalah betapa agungnya! 

Akankah terlaksana jika kalian tidak dapat memperlakukan hal ini dengan serius?! 

Akankah terlaksana jika kalian tidak dapat melewati setiap ujian diri sendiri? 

Dengan tidak memberi perhatian, seolah percaya tapi tidak percaya, seolah 

berkultivasi tapi tidak berkultivasi, sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap 

diri sendiri, dapatkah dia mencapai kesempurnaan? Bukankah demikian? Tidak 

akan berhasil jika kalian tidak dapat berbuat sesuai tuntutan Xinxing Dafa. 

Manusia biasa memang dapat menderita penyakit, lahir, tua, sakit dan mati 

adalah hukum alami untuk manusia biasa.  

Pengikut: Sebagai seorang siswa universitas yang Xiulian, bagaimana agar saya 

dapat tetap maju dengan gigih? Ada pengikut menyarankan untuk tidak mengikuti 

kuliah dan bergabung dalam pekerjaan atau lingkungan Xiulian yang lebih baik.  

Shifu: Saya katakan itu kekeliruan besar. Saya mengerti bahwa ada orang akan 

menjadi terharu emosional ketika mereka melihat kebenaran, terutama ketika 

saya mengajarkan Dafa sekarang ini dan telah mengungkap demikian banyak 

rahasia langit. Di saat baru memperoleh Fa seseorang akan menjadi terharu dan 

seringkali tidak dapat menata dengan baik hubungan antara orang Xiulian 

dengan manusia biasa. Berkultivasi dengan menyesuaikan bentuk masyarakat 

manusia biasa semaksimal mungkin bukanlah sebuah kalimat yang sederhana, 

ini adalah Fa! Ia menjelujur dalam setiap aspek dan perspektif. Saya tahu kelak 

akan ada lebih banyak orang belajar Dafa di seluruh dunia,  milyaran orang yang 
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belajar. Ketika saya pertama mengajarkan Fa ini, saya sudah tahu apa hasilnya. 

Dengan demikian banyak orang datang belajar, jika semua orang tidak bekerja 

dan tidak sekolah, dapatkah ini dibenarkan? Oleh karena itu, saya telah 

memikirkan keadaan ini sebelum saya mulai mengajar Fa ini. Perihal bagaimana 

agar memungkinkan manusia Xiulian di dalam masyarakat manusia biasa 

mempunyai relevansi yang sangat penting. Maka pekerjaan anda, usaha anda, 

pendidikan sekolah anda, dan berbagai aspek lain dari kehidupan anda tidak 

akan memengaruhi Xiulian anda. Anda harus tetap belajar dan bekerja seperti 

biasa. Pekerjaan dan sekolah anda mutlak bukan merupakan Xiulian, tetapi 

sebagai seorang yang Xiulian, peningkatan Xinxing anda akan termanifestasi 

dalam pekerjaan dan sekolah anda. Beginilah kaitannya. Jadi, di manapun 

praktisi Dafa berada, semua orang akan mengatakan bahwa anda sebagai 

manusia yang sangat baik sekali. Ini adalah keadaan yang terefleksi dari Xiulian 

anda yang menyesuaikan bentuk masyarakat manusia biasa semaksimal 

mungkin. Jika anda tidak dapat mencapai hal ini, berarti anda tidak berbuat 

sesuai kata-kata saya, tidak berbuat sesuai permintaan Guru. Jika anda bahkan 

tidak mendengarkan apa yang saya katakan, lalu apa gunanya anda masih 

menyebut saya Guru? Saya tidak akan membimbing kalian melangkah di jalur 

yang tidak baik. Dengan saya telah mengajarkan Fa ini, saya harus bertanggung 

jawab terhadapnya. Sesungguhnya saya lebih menghargai kalian daripada kalian 

menghargai diri sendiri, karena kalian eksis bersama dengan Guru. Kalian adalah 

Dewa yang paling agung di masa mendatang, sebagai teladan dari alam semesta 

baru, dan harapan bagi umat manusia masa mendatang. Jangan sekali -kali 

begitu kalian belajar Dafa, lalu berhenti melakukan pekerjaan manusia biasa. 

Mengenai hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Dafa, jika anda tidak 

melakukannya, itu menunjukkan bahwa kualitas kesadaran anda bagus. Jika 

anda tidak melakukan pekerjaan normal manusia biasa, maka itu merupakan 

suatu masalah yang ditimbulkan oleh keterikatan akibat luapan kegembiraan.  

Pengikut: Pengikut cilik dari kota Leshan kirim salam kepada Shifu! Pengikut 

Dafa Beijing menyampaikan penghormatan tertinggi kepada Shifu! Pengikut Dafa 

kota Dalian kirim salam kepada Shifu!  

Shifu: Terima kasih untuk kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Anda dalam ceramah delapan "Zhuan Falun", "Siapa yang berlatih 

Gong dia akan memperoleh Gong" mengatakan: "Semua informasi, makhluk 

hidup dan sel-sel dalam tubuh anda, semua sedang tumbuh Gong," apa yang 

dimaksud dengan informasi dan makhluk hidup itu? 

Shifu: Setiap sel tubuh anda merupakan citra dari diri anda, terus hingga lebih 

mikroskopis dan lebih mikroskopis. Saya tidak hanya membicarakan hal ini 

berkenaan dengan Fa, manusia sekarang juga telah mengenal  hal ini. Para 

ilmuwan di dalam eksperimen dengan mengambil irisan melintang dari sel -sel 

hewan kecil kemudian ditransfer ke komputer, dan ketika tampak di layar monitor, 

mereka menemukan bahwa sel tersebut berupa citra dari hewan kecil itu, dan 
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juga benar-benar serupa. Tetapi dilihat secara permukaan, ia hanya sebuah sel. 

Maksud saya adalah, ketika anda sedang berlatih Gong, segala sesuatu dari 

tubuh anda sedang berubah seiring latihan, bukankah mereka itu makhluk hidup? 

Sudah tentu demikian. Selain itu, segala sesuatu yang dihasilkan dari Xiulian 

anda memiliki jiwa di dalamnya, termasuk Gong anda, setiap partikel Gong anda, 

berbagai macam alat keampuhan Fa, kemampuan Gong dan kuasa supernormal. 

Tidak hanya sebatas ini. Ketika seseorang akan mencapai kesempurnaan, dia 

seyogianya kaya dengan benda-benda yang dimilikinya, hanya dengan demikian 

dia baru dapat menjadi Sang Maha Sadar. Oleh karena itu mereka semuanya 

hidup, semuanya memiliki jiwa dan kemampuan. Demikianlah maksudnya.  

Pengikut: Dalam kasus anak kembar, apakah dua Zhu Yuanshen reinkarnasi 

berbarengan? 

Shifu: Sudah pasti demikian, tentu bukan satu Yuanshen dibagi menjadi 

setengah-setengah. 

Pengikut: Pada daerah-daerah tertentu di Afrika berlaku sistem poligami, 

bolehkah menyebarkan Fa kepada mereka? 

Shifu: Boleh, siapa pun boleh mempelajari. Perbedaan sistem masyarakat, 

perbedaan manusia terhadap pemahaman moralitas, rasionalitas, dan konsep-

konsep menyebabkan adanya perbedaan yang sangat besar. Tetapi semua ini 

tidak memengaruhi Xiulian mereka. Pada setiap lingkungan dan setiap tingkat, 

siapa pun dapat Xiulian. Yang dilihat hanyalah apakah mereka ingin berkultivasi 

atau tidak. 

Pengikut: Tubuh manusia kita di ruang dimensi ini tidak lebih hanya sebuah 

partikel di dalam tubuh alam semesta yang maha besar. Sedangkan perbedaan 

besar kecilnya partikel membentuk perbedaan ruang dimensi, sehingga 

seseorang memiliki sebuah tubuh pada berbagai ruang dimensi, sedangkan 

ruang dimensi ini bukan semata-mata hanya milik anda, tetapi adalah bagian dari 

alam semesta. 

Shifu: Benar, pemahaman ini benar. Meskipun diri anda adalah satu kehidupan 

individu, tetapi anda juga adalah satu partikel di dalam tubuh kesatuan alam 

semesta, satu anggota dari kehidupan seutuhnya. Sebagai contoh, seperti apa 

yang baru saya katakan, anda adalah satu kehidupan individu, dapat juga 

dikatakan bahwa anda adalah satu kehidupan seutuhnya pada tingkat ini, setiap 

sel dalam tubuh anda merupakan satu bentuk partikel tersendiri yang memiliki 

citra sama dengan anda, namun juga merupakan bagian dari tubuh keseluruhan.  

Pengikut: Guru telah mengatakan bahwa kondisi masyarakat Tiongkok kuno dan 

orang kuno lebih baik daripada zaman sekarang. Bagaimana kemudian kita 

memahami perebutan kekuasaan dan peperangan yang terjadi dalam sejarah 

Tiongkok kuno? Apakah seperti yang dikatakan oleh Konghucu, bahwa hanya 
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masyarakat kuno pada zaman San-Huang-Wu-Di1 sebelum Chun-Qiu-Zhan-Guo2 

adalah yang baik? 

Shifu: Masyarakat kuno semuanya lebih baik daripada masyarakat modern, tak 

peduli dari periode yang mana. Hal ini adalah perbandingan antara manusia 

dengan manusia, sesungguhnya ruang dimensi manusia ini sangat buruk 

dipandang dari ruang dimensi manapun yang lebih tinggi daripada tingkat 

manusia dalam alam semesta, tempat manusia ini memang buruk, paling kotor, 

dan juga paling tidak tampak kebenaran alam semesta. Dengan demikian tempat 

ini dasarnya memang buruk dan manusia sekarang bahkan lebih buruk, karena 

konsep manusia sudah terbalik sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa 

manusia berbalikan bila dibandingkan dengan ruang dimensi lain, karena itu 

adalah ketentuan dari langit, yang saya bicarakan adalah perbandingan manusia 

sekarang dengan manusia masa lampau, konsep mereka berlawanan, baik dan 

buruk sudah terbalik. Maka sekarang bila orang melakukan hal buruk, mereka 

tidak lagi menyadari bahwa mereka sedang melakukan hal buruk, mereka 

mengira melakukan sesuatu yang baik. Jika anda mengatakan bahwa mereka 

semata-mata mengejar keuntungan, mereka akan berkata bahwa itu merupakan 

kecakapan. Ketika ada seseorang (mengalami) pencurian, dia tidak mengatakan 

pencuri itu buruk, dia akan mengatakan bahwa anda kurang berhati -hati, 

bukankah ini menandakan konsep yang sepenuhnya sudah terbalik? Orang 

modern mengatakan bahwa jaman kuno tidak baik, sesungguhnya itu adalah 

orang modern menggunakan konsep yang sudah rusak untuk menilai orang kuno. 

Kalian melihat bahwa orang kuno digambarkan suka membunuh dan berkelahi 

dalam film-film produksi Hongkong, itu hanyalah teknik artistik, penonjolan artistik. 

Dalam sejarah sepanjang beberapa ribu tahun, hal-hal seperti itu sangat tidak 

berarti dibicarakan. Karena kalian semua mengerti, bahwa karya seni harus leb ih 

unggul daripada kehidupan yang sesungguhnya.  

Orang zaman dulu berkata, "Memukul orang jangan memukul wajahnya." 

Ungkapan ini kedengarannya sangat sederhana. Bahkan saat berkelahi, orang 

dapat menjaga diri tidak sampai memukul sesukanya. Namun sekarang orang 

saat bertarung terutama memukul wajah. Manusia sekarang sudah berbeda, 

kejam, jahat dan tanpa batas kendali apa pun. Tentu saja, mengapa ada 

peperangan pada jaman kuno? Saya beri tahu pada kalian, itu ditakdirkan oleh 

langit. Karena prinsip hukum alam semesta yang ditentukan bagi ruang dimensi 

manusia ini memang adalah: menaklukkan dunia dengan kekuatan militer, 

pemenang memerintah negara dan yang kuat menjadi pahlawan. Hal -hal tersebut 

dipandang dari perspektif dimensi tingkat tinggi, seluruhnya tidak  baik, tetapi di 

tengah prinsip berlawanan pada manusia, ia sesuai dengan prinsip manusia yang 

berlawanan dengan prinsip alam semesta, telah memerankan fungsinya pada 

masyarakat manusia selama ribuan tahun. Ketika karma manusia menjadi besar, 

                                              
1
 San-Huang-Wu-Di: Tiga kaisar dan lima raja (3000 sebelum masehi sampai 2000 SM) 

2
 Chun-Qiu-Zhan-Guo: Peperangan antar negara di musim semi dan musim gugur (770 SM – 221 SM) 
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maka perlu melenyapkan karma. Oleh karena itu akan terjadi bencana alam, 

bencana manusia dan peperangan di antara manusia.  

Pengikut: Berkenaan dengan pengertian istilah yang tidak saya pahami ketika 

membaca "Zhuan Falun" atau mendengarkan ceramah Fa Guru saat menjawab 

pertanyaan di tempat-tempat lain, apakah mutlak perlu memahami istilah-istilah 

tersebut, misalnya "secara alami," "niscaya"? 

Shifu: Arti permukaan istilah pada umumnya sama seperti pemahaman manusia. 

Tidak perlu menggali ke dalam istilah tersebut. Ketika membaca buku kalian 

jangan menggali di dalam kata-kata. Anda baca saja terus mengikuti urutan, 

tetapi harus tahu bahwa diri anda sedang membaca Fa, harus tahu apa yang 

sedang kalian baca. Sedangkan makna yang terkandung dari Fa bukan terletak 

pada permukaan dari kata-kata itu. Ketika kalian mengerti pemahaman lain dan 

pemahaman lebih tinggi dari perkataan itu, berarti makna terkandung dari prinsip 

Fa sedang bermanifestasi, dan Fa menampakkan diri.  

Pengikut: Sebagai sinshe akupunktur, ketika menusukkan jarum saya akan 

menyentuh kulit pasien dan ketika menggunakan teknik "cupping" sebagai 

pengobatan, juga akan tertarik ke luar banyak benda-benda kotor dari kulit 

pasien, kedua tindakan ini dapat menghantarkan karma. Dapatkah orang Xiulian  

terus melakukan pekerjaan seperti ini? 

Shifu: Jangan berhati-hati terlalu berlebihan, karena kalian selalu berhubungan 

dengan manusia biasa dalam seluruh aktivitas di tengah masyarakat. Sebagai 

contoh, kursi yang anda duduki, baru saja diduduki orang lain . Apakah anda akan 

duduk atau tidak? Benda yang pernah disentuh oleh orang lain, apakah anda 

akan menyentuhnya atau tidak? Kontak secara tidak langsung seperti ini juga 

termasuk kontak. Masyarakat ini memang kotor, memang seperti ini. Orang 

Xiulian tidak boleh ada perasaan takut ini takut itu, sehingga terbentuk suatu 

keterikatan lain lagi, keterikatan terhadap takut ini dan takut itu. Berkultivasilah 

secara terbuka dan penuh martabat. Apa yang dipancarkan oleh tubuh anda 

adalah cahaya Fa yang lurus. Ada banyak pengikut Dafa yang bergelut di bidang 

riset ilmiah, selama penelitian bakteri, ketika tangan mereka secara tidak sengaja 

berada sangat dekat dengan tempat bakteri, ditemukan bahwa bakteri itu semua 

mati. Ada banyak kasus seperti itu. Dapat dikatakan, kalian praktisi Dafa dengan 

sendirinya memiliki kemampuan membunuh bakteri. Jadi itu tidak masalah, 

karena anda bukan menggunakan metode qigong untuk memberi pengobatan, 

tetapi menggunakan cara pengobatan medis manusia biasa. Sekalipun anda 

dapat terkontaminasi sedikit karma, tetapi sangat kecil dan tak berpengaruh. Jika 

anda menggunakan qigong untuk mengobati penyakit, itu lain masalahnya. Itu 

sangat jelas adalah bertukaran dengan orang lain, anda mengambil penyakitnya 

sedangkan orang lain mendapat kesembuhan. Oleh karena itu, saya katakan 

bahwa master qigong palsu yang tidak melalui Xiulian, mereka hanya ingin 

menggunakan qigong untuk mencari uang, sesungguhnya mereka sedang 

mencelakakan dirinya, secara fatal mencelakakan diri sendiri. Orang berani 
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melakukan apa pun demi uang dan bahkan tidak tahu kalau mereka 

mencelakakan diri sendiri.  

Pengikut: Saya telah Xiulian selama lebih dari dua tahun. Saya yakin teguh 

terhadap Dafa dan juga telah memperoleh pemahaman tertentu. Namun selama 

konferensi berbagi pengalaman berlangsung, saya tidak tahu apa yang harus 

dikatakan. Saya mengerti dalam hati tetapi tidak dapat diungkapkan dengan kata-

kata. Oleh karena itu saya tidak ingin berbicara apa pun. Apakah ini dikarenakan 

bakat keterampilan komunikasi saya yang kurang atau pemahaman terhadap Fa 

masih kurang? 

Shifu: Hal ini belum tentu disebabkan oleh masalah pemahaman terhadap Fa. 

Setiap orang mempunyai kondisi Xiulian yang berbeda.  

Pengikut: Apakah perbedaan antara orang yang berkultivasi lebih awal dan 

orang yang berkultivasi belakangan? 

Shifu: Tidak ada perbedaan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang yang 

berkultivasi lebih awal akan begini, dan orang yang berkultivasi belakangan akan 

begitu. Dafa masih sedang diajarkan, selama anda telah memperolehnya, maka 

anda berkultivasilah. Jika tidak dapat membuat anda mencapai kesempurnaan, 

maka anda tidak akan diperkenankan berkultivasi. Perbedaan tingkatan bukan 

dikarenakan lebih awal atau belakangan seseorang memperoleh Fa, tetapi 

ditentukan kultivasi diri sendiri.  

Pengikut: Sewaktu meditasi, saya menemukan bahwa kepala saya tak terkendali 

terus saja bergoyang dan berputar. Karena hal tersebut, saya tidak dapat 

mencapai keadaan hening selama meditasi. Malahan membuat saya merasa 

gelisah dalam hati. Apakah yang terjadi? 

Shifu: Ada dua jenis keadaan. Yang pertama terjadi ketika murid baru sebelum 

menjadi seorang praktisi Xiulian sejati, barangkali anda pernah mempelajari 

suatu metode lain di masa lalu, atau pernah menempatkan benda tertentu di 

rumah untuk dipuja, pernah menyembah benda tertentu di masa lalu. Melakukan 

hal-hal buruk di antara manusia biasa sehingga mengundang sesuatu dalam diri 

sendiri juga merupakan sebab yang tidak dapat dikesampingkan. Di dalam 

berlatih Gong, jika anda dapat benar-benar berkultivasi Dafa dengan hati teguh, 

maka saya akan menyingkirkannya. Ada juga keadaan lain, yaitu setelah 

seseorang berkultivasi, selama tahap permulaan tubuhnya sedang diselaraskan, 

beberapa bagian dari tubuhnya yang telah mengalami sakit di masa lalu, dalam 

hal ini, mungkin merupakan refleksi dari penyingkiran karma di bagian itu. Kedua 

keadaan itu mungkin saja terjadi. Tetapi usahakan sedapat mungkin jangan 

mengikutinya bergoyang, jika benar-benar sulit dikendalikan, maka anda dapat 

berlatih dengan mata terbuka. Saat ini (dalam keadaan mata terbuka) kenapa 

anda tidak bergoyang? Maka anda pertahankan saja keadaan seperti sekarang 

ini untuk berlatih dan tutup mata hanya ketika tidak lagi bergoyang. Orang Xiulian 

di saat Zhoutian besar-nya terbuka juga dapat muncul keadaan goyang tersebut. 
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Pengikut: Seluruh murid-murid Dafa dari Pittsburgh di Amerika Serikat mengirim 

salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Sewaktu orang dewasa sedang berlatih meditasi, apakah boleh anak 

kecil tidur di sampingnya? Jika hal ini terjadi, bagaimana pengaruhnya terhadap 

kesadaran utama dan kesadaran sekunder si anak? 

Shifu: Maksud anda apakah anak itu dapat memperoleh Gong atau tidak, namun 

anda tidak ingin mengatakannya secara langsung karena ada keterikatan di 

dalam hati. Bukankah telah saya katakan bahwa dengan satu orang berlatih 

Gong, seluruh keluarga memperoleh manfaatnya? Paling tidak, medan energi 

yang anda bawa akan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga anda, karena 

anda sedang berkultivasi Fa lurus, kekuatan belas kasih dan kedamaian yang 

anda bawa dapat memperbaiki segala keadaan yang tidak benar.  

Pengikut: Ada orang yang berkata bahwa bila seseorang telah Xiulian sampai 

tingkat tertentu, jika dia sering membicarakan atau mengingat kembali proses 

Xiulian-nya dahulu dan perasaannya sewaktu penyingkiran karma, maka dia akan 

jatuh kembali ke tingkat dia berada pada masa itu.  

Shifu: Bagaimana itu mungkin? Bagi orang Xiulian berbicara mengenai proses 

Xiulian-nya adalah supaya dia sendiri maupun pengikut Dafa lainnya dapat 

berbuat lebih baik bila melewati lagi cobaan semacam ini. Tidak berpengaruh apa 

pun terhadap tingkat kultivasinya. Tetapi, jika dia melakukannya dengan 

mentalitas pamer, itu sudah merupakan masalah lain. Dalam hal itu, apa yang dia 

bicarakan ada beberapa murid tentu tidak suka mendengarnya.  

Pengikut: Kemarin anda mengatakan bahwa mentalitas dan materi adalah 

identik. Lalu apakah hubungannya dengan kami belajar Fa? 

Shifu: Orang yang mengajukan pertanyaan ini masih belum belajar dan masih 

belum memahami Fa yang saya ajarkan. Tetapi saya masih berkenan menjawab 

pertanyaan anda. Karena saya di sini mengajarkan Xiulian, anda telah 

mendengar dengan jelas tadi bahwa tubuh manusia dapat mengalami perubahan 

selama Xiulian. Semua perubahan ini terjadi karena peningkatan Xinxing dan 

peningkatan pikiran orang Xiulian selama proses Xiulian. Orang biasanya 

beranggapan bahwa Xinxing tergolong lingkup mentalitas, mentalitas dan materi 

tidak ada hubungannya. Beberapa orang juga berpikir, "Apakah hubungan antara 

mentalitas dengan Gong yang kita latih? Kita hanya melakukan latihan Gong, 

untuk apa prinsip tersebut dibicarakan?" Inilah alasan mendasar mengapa 

banyak orang berlatih Gong namun tidak dapat tumbuh Gong. Ketika anda sudah 

saatnya memahami prinsip-prinsip itu, pikiran anda akan ditingkatkan, taraf 

kondisi anda akan ditingkatkan, dan anda akan dapat memahami prinsip-prinsip 

yang lebih tinggi, hal itu merefleksikan taraf kondisi pikiran anda yang telah 

meningkat dan posisi di mana taraf kondisi pikiran anda berada. Ketika anda 
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telah mencapai standar ini, Gong anda baru dapat meningkat. Beginilah 

prinsipnya. Jika anda tidak mengerti prinsip ini, Gong anda tidak akan meningkat 

meskipun anda berlatih Gong setiap hari dari pagi sampai malam tanpa berhenti 

untuk makan dan minum. Tetapi jika anda berkata bahwa anda hanya ingin 

membaca buku dan tidak berlatih Gong, anda juga tidak dapat dianggap sebagai 

pengikut Xiulian Dafa, karena anda mempelajarinya sebagai suatu teori. Xiulian 

baru dapat disebut Xiulian hanya ketika seseorang ingin berkultivasi, memiliki 

keinginan untuk mencapai kesempurnaan, bersamaan itu juga menjalani langkah-

langkah yang berhubungan dengan Xiulian. Hal ini juga hanyalah penjelasan 

secara permukaan bagi anda. Sesungguhnya, peningkatan mentalitas adalah 

peningkatan Gong, karena mentalitas dan materi adalah identik.  

Pengikut: Sewaktu sedang membaca "Zhuan Falun", gejala yang sama terjadi 

beberapa kali, yaitu sewaktu membaca buku, kepala saya tiba-tiba terasa berat 

dan saya merasa sangat kantuk, tetapi tidak sampai tertidur. Saya merasa mata 

saya selalu terbayang baris tertentu dari buku itu, tiba-tiba baris kata-kata lain 

muncul dalam buku itu, tetapi kata-kata itu bukan dari "Zhuan Falun".  

Shifu: Hal ini adalah karma pikiran anda yang dengan serius sedang 

mengganggu anda dan tidak membiarkan anda membaca buku dan belajar Fa. Ia 

membuat anda merasa kantuk dan ingin tidur, membuat anda kehilangan pikiran 

lurus dan kesadaran lurus. Bahkan ketika ia menjadi cemas, ia akan 

memunculkan diri untuk mengganggu anda, dapat pula menyebabkan kata-kata 

muncul di dalam pikiran anda. Iblis yang merusak Dafa juga dapat melakukan hal 

ini. Ketika mereka menjadi cemas, mereka bahkan akan berdebat dengan anda di 

dalam pikiran, berbicara kepada anda dan tidak membiarkan anda belajar. 

Bukankah hal itu sudah jelas? Karma pikiran atau gangguan luar sedang 

berperan dan tidak membiarkan anda meningkat, karena peningkatan anda akan 

menyingkirkan mereka. Telah saya katakan bahwa saya akan menyingkirkan 

karma bagi anda. Jika ia benar-benar disingkirkan, ia akan benar-benar tercerai-

berai, akankah ia menerima itu? Maka ia melakukan apa saja yang dapat ia 

lakukan untuk melawan. Jika anda menganggap hal-hal tersebut sebagai bagian 

dari diri anda, maka anda tidak akan dapat memperoleh Fa, karena Fa diberikan 

kepada anda, dan mutlak tidak dapat diberikan kepada karma-karma itu. Jadi, 

anda harus mengatasinya, tak peduli betapa kantuknya, anda juga harus 

mengatasi, menekan dan menyingkirkannya. Saat anda berhasil melewati ujian 

ini juga adalah saat ia disingkirkan. 

Pengikut: Saat ini saya merasa bahwa dalam banyak hal, saya membuat 

kesalahan begitu saya bicara atau melakukan sesuatu, jadi saya tidak berani lagi 

berbicara atau melakukan sesuatu. Tetapi beberapa orang di sekitar saya  

menganggap bahwa saya khawatir terlalu berlebihan.  

Shifu: Saya kira juga demikian. Sesungguhnya, hal ini adalah suatu keadaan 

yang muncul ketika seseorang telah mengenal kebenaran dan menyadari bahwa 

prinsip-prinsip manusia sebenarnya adalah terbalik. Ia merupakan manifestasi 
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dari proses seseorang menjadi orang Xiulian. Tetapi pada saat yang sama, 

seseorang masih harus berperilaku sebagai orang Xiulian dan Xiulian secara 

terbuka dan penuh martabat. Semata-mata adalah bahwa taraf kondisi dari orang 

Xiulian akan terefleksi dalam segala hal yang dia lakukan baik sengaja maupun 

tidak sengaja, yang berstandar sangat tinggi. Jangan terperangkap dalam suatu 

bentuk keterikatan lain, menjadi takut berbuat kesalahan ketika berbicara atau 

melakukan sesuatu. Ketakutan ini juga merupakan keterikatan. Berusaha sebaik-

baiknya melakukan segala sesuatu secara terbuka dan penuh martabat, dengan 

demikian tak akan ada masalah. 

Pengikut: Dapatkah Shifu memberi tahu pada kami, apa yang merupakan akar 

penyebab dari rasa bangga diri? 

Shifu: Qing. Anda suka orang lain mengatakan anda baik, anda suka orang lain 

memuji dan menyanjung anda, anda suka orang lain menghormati anda, anda 

takut terhadap sesuatu apa pun yang merusak citra anda, dengan 

mengembangkan mentalitas semacam ini adalah rasa bangga diri, itu adalah 

suatu keterikatan. Sifat manusia untuk menyelamatkan muka memang sangat 

kuat. Sebenarnya, bila dapat melepas perasaan tersebut dan tidak begitu banyak 

beban, anda akan berkultivasi lebih cepat. 

Pengikut: Selama proses kultivasi, banyak ujian mudah dilewati, dengan tekad 

teguh sudah dapat dilewatinya. Tetapi "Qing" adalah ujian yang sangat sulit 

dilewati. Saya telah berturut-turut beberapa kali tidak dapat melewatinya, 

khususnya dalam menghadapi orang yang wataknya agak lembut dan penuh 

perasaan. Saya telah berkultivasi hampir dua tahun, tetapi selama periode ini, 

karena masalah perasaan saya terhadap teman lelaki, sehingga saya telah 

berhenti kultivasi beberapa bulan. Sekarang saya ingin mulai lagi, apakah Guru 

masih memedulikan saya? 

Shifu: Pintu Dafa sekarang masih terbuka lebar. Masih ada murid baru yang 

terus-menerus masuk untuk mempelajarinya, murid baru masih sedang 

melangkah masuk. Sepanjang anda berkultivasi, segalanya tergantung pada 

anda. Tetapi anda tidak dapat selalu bersikap seperti ini, cukup sekali saja 

sebagai pelajaran. "Qing" memang adalah sesuatu yang sangat sulit dilepas. 

Saya beri tahu pada kalian, manusia semuanya menganggap bahwa pikiran dan 

perasaan mereka adalah bagian dari diri mereka yang dihasilkan dari pikiran 

mereka. Padahal sama sekali bukan demikian. "Qing" justru adalah refleksi yang 

paling tidak rasional. Kapanpun saatnya anda dikendalikan oleh "Qing," anda 

tidak dapat bertindak rasional sedikitpun. Coba anda pikirkanlah baik -baik, ketika 

anda tidak dapat melupakan hal-hal tertentu yang anda inginkan, ketika anda 

merasa marah dan diperlakukan tidak adil dalam hal tertentu, pada saat itu anda 

sedang dikendalikan oleh Qing. Ada orang yang lupa daratan, rasa gembira 

meluap tak terkendali, ketika emosi seseorang menjadi tidak normal, itu berarti 

bahwa dia telah dikendalikan oleh Qing sehingga tidak rasional; ada orang yang 

merasa berat sekali untuk melepaskan emosi, bahkan hatinya seperti tersayat 
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juga tidak dapat dilepas, saat itu mereka begitu pasif terseret oleh Qing, ini 

semua dikarenakan Qing yang sedang berperan. Sesungguhnya, Qing ini adalah 

Dewa pada ruang dimensi dalam Triloka kita ini. Dia diciptakan untuk manusia, 

dan eksis demi manusia dan semua kehidupan di dalam Triloka. Tanpa Qing, 

manusia akan bersikap dingin dan acuh tak acuh. Jika manusia tidak memiliki 

Qing lagi, akan jadi lebih garang, sehingga bagi manusia hidup sedikitpun tidak 

berarti. Justru karena ada Qing, orang mengerti akan perasaan senang, marah, 

sedih dan gembira; justru karena ada Qing, ada ikatan perasaan antara orang tua 

dan anak-anak; justru karena ada Qing, orang baru dapat membentuk keluarga; 

justru karena adanya Qing, orang baru dapat mencintai dan melindungi anak -

anak mereka. Qing dapat memainkan peranan yang demikian bagi manusia. 

Tetapi karena pengarahan pikiran yang tidak lurus, Qing juga dapat menimbulkan 

perilaku yang tidak benar atau cara berpikir yang tidak benar pada manusia. Dari 

sejak seseorang dilahirkan, dia telah tercelup dalam Qing. Qing telah mencelup 

masuk ke dalam seluruh sel-sel anda. Segala molekul dan sel-sel di dalam 

Triloka tercelup masuk oleh Qing, maka sangat sulit membebaskan diri darinya di 

dalam Xiulian. Sebagai seorang yang Xiulian, jika anda tidak dapat lepas dari 

Qing, segala yang anda lakukan adalah perilaku manusia. Menitikberatkan pada 

Qing sesungguhnya adalah membela Qing, dengan demikian anda adalah 

seorang manusia biasa; jika anda dapat lepas darinya, maka anda tidak lagi 

berada di dalamnya dan anda adalah Dewa. Beginilah prinsipnya. 

Buddha, Bodhisattva, Arhat dan Dewa adalah di luar dari Qing ini. Dewa-

Dewa di luar Triloka tidak memiliki Qing manusia ini. Tetapi dengan tidak memiliki 

Qing-manusia bukan berarti tidak melindungi yang lainnya. Mereka memiliki 

sesuatu yang lebih tinggi yang disebut belas kasih, yang derajatnya lebih mulia, 

lebih luas, dan lebih indah. Qing adalah suatu unsur di dalam Triloka.  

Pengikut: Murid-murid dari kota Fuzhou melalui telepon menyuruh saya 

menyampaikan salam mereka kepada Guru terhormat! 

Shifu: Terima kasih kepada anda semuanya! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Singapura adalah suatu masyarakat multi ras dan menggunakan 

bahasa Inggris sebagai bahasa umum. Penduduknya berjumlah 3,2 juta, 76% nya 

adalah keturunan Tionghoa. Tetapi saat ini di sana hanya sejumlah kecil orang 

yang belajar Dafa. Sebagian besar dari mereka dididik dalam bahasa Inggris, 

juga dapat berbicara bahasa Tionghoa, tetapi ada kesulitan dalam membaca 

huruf Mandarin. Di samping sebab-sebab lainnya, keadaan ini merupakan 

penghalang dan kesulitan bagi mereka di dalam memperoleh Fa. Saya juga 

dididik dalam bahasa Inggris dan dapat memahami kesulitan mereka. Shifu, 

bagaimana kami dapat menyebarkan Dafa kepada lebih banyak orang semacam 

ini di Singapura? 

Shifu: Keadaan semacam ini juga ada di daerah lain. Ada sebagian orang-orang 

Tionghoa di Australia dan juga orang keturunan Tionghoa di negara Barat lainnya, 
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namun secara keseluruhan mereka dibesarkan dalam kebudayaan Barat, 

sehingga mereka tidak bisa berbahasa Tionghoa. Tetapi apakah itu berarti bahwa 

mereka tidak dapat belajar Fa? Mereka dapat membaca "Zhuan Falun" versi 

bahasa Inggris atau "Zhuan Falun" dalam bahasa lain. Mereka sama saja dapat 

memperoleh Fa, ini bukan suatu masalah.  

Pengikut: Shifu mengatakan bahwa manusia di bumi saat ini tidak seharusnya 

menjadi manusia. Apakah pemahaman saya ini benar? Yaitu pada saat 

permulaan ketika manusia turun, bukan karena mereka menjadi buruk tahap demi 

tahap sehingga jatuh ke bawah, melainkan mereka mengambil resiko turun ke 

sini. Tetapi ketika mereka tiba di dunia manusia, semua jatuh dalam kesesatan 

dan telah menciptakan banyak karma. Sebagian orang telah menciptakan sangat 

banyak karma dan sepenuhnya tersesat, mereka sama sekali tidak dapat lagi 

berkultivasi. Walaupun demikian, Guru hanya melihat bahwa mereka telah datang 

pada mulanya untuk memperoleh Fa, jadi tak peduli siapakah dia, sepanjang dia 

kini menumbuhkan niat pikiran ingin berkultivasi dan memasuki pintu kultivasi, 

maka Guru akan memberi penyelamatan kepadanya.  

Shifu: Hal itu pada dasarnya benar, tetapi tidak semuanya turun ke sini dengan 

membawa pikiran lurus, ada juga yang memang jatuh ke sini. Tetapi dalam hal 

penyelamatan, Dafa memperlakukan setiap orang sama. Pintu saya ini sudah 

terbuka begitu lebar sehingga tak ada yang tersisa lagi, hanya hati manusia yang 

dipandang. Selain itu, adalah benar bahwa saya telah mengatakan manusia di 

dunia saat ini bukan datang untuk menjadi manusia, tetapi juga tidak seluruhnya 

dari mereka datang untuk menjadi Buddha, Tao dan Dewa, dengan kata lain, 

tidak semua dari mereka datang untuk Xiulian. Tetapi mereka semua datang 

demi Dafa, dibentuk demi Dafa, diciptakan demi Dafa, di antaranya ada yang 

memainkan peranan positif maupun negatif.  

Pengikut: Sejak saya belajar Falun Dafa, saya telah dua kali melihat anda dalam 

mimpi saya, semuanya berupa citra anda di saat ini. Saya menerima pendidikan 

dalam bahasa Inggris dan saya juga seorang anak berdarah campuran. Mengapa 

saya tidak dapat melihat Fashen anda tetapi hanya melihat tubuh pisahan anda? 

Shifu: Xiulian setiap orang prosesnya berbeda, saya tidak ingin memberitahukan 

kalian secara spesifik, keadaan beberapa murid berbeda dan mereka juga tidak 

dapat melihat Fashen saya. Anda semua tahu bahwa Fashen memiliki citra 

Buddha, dengan rambut biru dan mengenakan jubah kuning. Sebelum mencapai 

tingkat Buddha, anda tidak diijinkan melihat citra Buddha, inilah masalahnya. 

Untuk tidak memengaruhi peningkatan anda, maka saya tidak berbicara banyak 

mengenai keadaan spesifik anda. Ada beberapa orang dapat melihat, setelah 

melihat dapat dengan mudah mendorong timbulnya keterikatan akan rasa puas 

diri, jadi saya selalu tidak membicarakan keadaannya secara konkret. Ada orang 

terus saja menanyakan hal ini, ada juga orang dengan membawa faktor dasar 

bawaan, yang memungkinkan mereka untuk bisa melihat, ada banyak sekali 

orang seperti ini. Karena saya telah mengatakan bahwa manusia bukan datang 
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untuk menjadi manusia, dan inilah yang menyebabkannya. Kemudian ada pula 

orang yang telah berkultivasi dengan sangat baik dan perlu menerobos lebih 

cepat, juga tidak diijinkan melihat, itulah yang menyebabkan mereka tidak 

mampu melihat. Agama apa pun atau metode kultivasi apa pun tak ada yang 

mampu menyelamatkan anda ke tempat yang lebih tinggi dari keberadaan Dewa 

mereka, sedangkan Dafa kita dapat menyelamatkan semua makhluk hidup, 

seberapa tinggi seseorang dapat berkultivasi tergantung pada dirinya sendiri. Hal 

itu karena Dafa adalah Fa alam semesta dan telah menciptakan lingkungan hidup 

bagi semua makhluk dalam alam semesta, ia dapat mengembalikan anda ke 

tempat asal yang semula, tetapi tuntutannya sama juga menjadi tinggi. Sebagian 

murid perlu berkultivasi sampai tingkat yang sangat tinggi, jika kesadarannya 

telah terbuka, maka mereka tidak akan pernah dapat mencapai tingkat itu. 

Jalur Xiulian ditentukan berdasarkan masing-masing orang, setiap orang 

adalah tidak sama. Ada orang dapat melihat dengan sangat jelas, hari ini melihat 

ini dan besok melihat itu; ada orang memang tidak dapat melihat apa-apa. 

Jangan mengira bahwa tidak dapat melihat apa-apa berarti berada pada tingkat 

rendah, dan jangan pula mengira bahwa orang yang dapat melihat telah 

berkultivasi dengan baik. Tingkat Xiulian seseorang didasarkan atas tingkat 

Xinxing-nya, ini adalah mutlak. Sepanjang sejarah tidak pernah ada suatu sistem 

kultivasi yang menggunakan kemampuan supernormal sebagai standar untuk 

mengukur berapa tinggi Xinxing atau tingkatan seseorang, hal itu tidak pernah 

terjadi. 

Pengikut: Segala sesuatu ditransformasi dari De. Lalu akankah menerima 

sesuatu dari Shifu menyebabkan seseorang kehilangan De? 

Shifu: Saya pernah mengatakan ucapan yang begini―saya katakan bahwa 

kalian semua adalah orang Xiulian dan harus mematut diri kalian dengan ketat. 

Siapa pun dari kalian juga harus berbuat seperti itu, karena kalian berada dalam 

proses Xiulian dan itu adalah tuntutan bagi Xiulian anda. Sedangkan saya bukan 

orang Xiulian, Shifu di sini adalah untuk menyelamatkan kalian, kalian harus jelas 

tentang hal ini. Oleh sebab itu kalian selamanya juga jangan pernah 

membandingkan diri kalian dengan saya. 

Pengikut: Shifu mengatakan bahwa jalur Xiulian setiap pengikut diatur hingga 

mencapai kesempurnaan. Tetapi dalam "Zhuan Falun" dikatakan "Perpaduan 

antara benda yang dibawa oleh dirinya sendiri beserta daya tahan dia sendiri, itu 

adalah tetap." 

Shifu: Ini tidak bertentangan, saya akan mengatur untuk setiap orang mencapai 

kesempurnaan. Tetapi setiap orang tidak harus mencapai kesempurnaan pada 

tingkat yang sama, bukankah begini prinsipnya? Maka benda yang diri anda 

bawa sendiri, daya tahan anda, kemampuan anda dalam menahan penderitaan, 

di mana posisi asal mula anda, semuanya adalah berbeda.  
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Pengikut: "Telah terbuka Gong dan terbuka kesadarannya pada tingkat yang 

sangat rendah." Bagi orang seperti ini apakah artinya bagi d ia diatur untuk 

mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Anda merasa itu tidak berarti, tetapi orang lain merasa itu berarti! Orang 

yang tidak Xiulian merasa sangat puas bahkan dengan pencapaian sedikit 

prestasi di antara manusia biasa, mereka merasa itu sangat berar ti dan juga 

benar-benar menikmatinya dalam hidup mereka, bukankah begini prinsipnya? 

Sebagai orang Xiulian masing-masing, dapat mencapai kesempurnaan pada 

tingkatan dia itu, adalah sangat berarti bagi mereka.  

Pengikut: Saya telah belajar Fa dan mengikuti latihan selama lebih dari satu 

tahun. Tetapi setiap kali saya melakukan latihan gerakan saya selalu menguap 

tiada henti sampai air mata membasahi wajah saya. Apakah karena saya belum 

melepas suatu keterikatan? 

Shifu: Bukan. Menguap adalah suatu keadaan di dalam Xiulian, yang sering 

muncul pada tahap permulaan kultivasi, tetapi belum tentu selalu terjadi. 

Keadaan ini tidak tetap, selama tahap permulaan, ketika Qi yang timbul dalam 

tubuh didorong ke atas kepala dan harus dikeluarkan, menguap mungkin akan 

terjadi. Itu bukan sesuatu yang buruk, pada tahap permulaan saat tubuh sedang 

diselaraskan, penyingkiran penyakit yang ada di kepala juga akan menyebabkan 

hal ini terjadi. Itu semua merupakan manifestasi selama proses Xiulian.  

Pengikut: Ketika orang-orang bersikukuh dengan pendapat mereka sendiri 

terhadap suatu masalah tertentu, bagaimana mengenali perbedaan antara 

keterikatan hati dengan keterikatan terhadap pendapat sendiri? Sebagai contoh, 

ketika orang-orang memiliki pendapat berbeda atas suatu masalah tetapi  hanya 

satu cara yang dapat digunakan, sedangkan pendapat setiap individu adalah 

manifestasi dari Fa pada tingkat-tingkat berbeda, dalam keadaan demikian, 

apakah seseorang harus menangani masalah itu menurut pemahaman sendiri 

atau keputusan kelompok? Bagaimana mewujudkan setiap pengikut berpedoman 

pada Fa sebagai guru? 

Shifu: Ketika menangani suatu masalah ada perbedaan pendapat, setelah 

mendiskusikan masalahnya, maka harus mengutamakan Dafa dan jangan 

menekankan pada pendapat pribadi secara berlebihan. Setelah keputusan 

terakhir dibuat, anda harus bersama-sama melakukan tugas dengan baik. Bila 

seseorang tetap berpegang pada pendapat sendiri dan menghabiskan banyak 

waktu berdebat tetapi tidak dapat mencapai suatu kesepakatan, itu berarti sudah 

dimanfaatkan oleh iblis atau sifat keiblisan yang merusak Fa. Dengan berpegang 

keras pada pendapat diri sendiri dan tidak mau melepaskan, itu sudah 

merupakan suatu keterikatan terhadap "diri sendiri."  

Pengikut: Pendapat seseorang terhadap suatu masalah akan menyebabkan 

terbentuknya konsep diri sendiri. Tetapi perbedaan antara orang Xiulian dengan 

manusia biasa terletak pada kondisi hati mereka yang berbeda dalam menyikapi 
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konsepnya sendiri. Seorang manusia biasa terikat pada pembenaran konsepnya 

sendiri dan dengan demikian berharap orang lain akan menyetujui. Sebaliknya, 

orang Xiulian hanya memiliki pendapatnya sendiri tetapi tidak memaksakannya 

kepada orang lain, apakah pemahaman ini benar? 

Shifu: Tidak mutlak benar. Karena orang Xiulian tidak akan dengan mudah 

membentuk konsep di antara manusia biasa, dan meletakkan Fa di atas 

segalanya. Dia menggunakan Fa untuk menembus kesesatan, menjebol konsep-

konsep manusia biasa, dan menggunakan Fa untuk mengukur segala sesuatu. 

Selain meneguhkan pikiran lurus untuk menegakkan Fa, dia melakukan hal-hal 

manusia biasa dengan tanpa mengejar sesuatu, tidak punya keterikatan terhadap 

apakah hal itu dapat berhasil atau tidak, lebih-lebih tidak patut mempunyai suatu 

konsep yang ditetapkan. 

Bagaimanakah pengikut Dafa seharusnya menangani masalah perdebatan? 

Apakah anda menanganinya dengan pikiran lurus? Khususnya ketika terjadi 

konflik yang mencuat karena perbedaan pendapat, anda harus melihat diri sendiri, 

di manakah hati anda berpijak. Apakah 100% berpijak pada Fa? Di mana titik 

tolak anda yang berpegang teguh pada pendapat sendiri? Anda harus melihat 

dasar dari pikiran ini. 

Pengikut: Ada murid kita yang memiliki sikap pesimis, mengatakan bahwa 

dirinya mungkin merupakan makhluk di dalam Triloka dan mungkin dia tidak bisa 

keluar dari Triloka sekalipun berusaha keras dalam kultivasi, apakah pikirannya 

itu benar? 

Shifu: Siapa yang memberi tahu dia bahwa dia adalah kehidupan di dalam 

Triloka? Saya tidak pernah mengatakan kepada siapa pun bahwa dia tidak dapat 

berkultivasi. Saya katakan tak peduli siapa anda, tak peduli untuk apa anda telah 

datang ke sini, sekalipun anda dilahirkan untuk merusak Fa, saya masih akan 

menyelamatkan anda. (Tepuk tangan) 

Apakah anda tahu bahwa jumlah murid Dafa sekarang benar-benar sangat 

besar? Bila kita sendiri tidak berbuat dengan baik, bagi kelompok masyarakat 

yang begitu besar ini konsekuensinya sangat berat, dengan demikian lembaga 

terkait dari pemerintahan akan menaruh perhatian. Sesungguhnya, selalu ada  

orang yang ingin menyelidiki apa yang sedang terjadi, beberapa orang yang 

bekerja sebagai mata-mata juga ikut berlatih bersama praktisi, dan mengamati, 

melihat apa yang sedang mereka lakukan. Apakah anda tahu bagaimana saya 

melihat keadaan ini? Tak peduli pekerjaan apa pun yang dia lakukan, dia adalah 

satu anggota dari makhluk hidup. Pertama-tama dia adalah sebuah kehidupan, 

sikap saya terhadap mereka, semata-mata menganggap mereka sebagai orang 

dengan pekerjaan berbeda. Tak peduli pikiran macam apa yang mereka anut 

ketika mereka memasuki lingkungan kita ini, saya juga akan memperlakukan 

mereka dengan pikiran belas kasih. Sepanjang dia ingin berkultivasi, saya akan 

bertanggung jawab untuk dia. Maka ada banyak orang dari lembaga terkait 



31 

 

pemerintahan yang datang untuk mencari tahu tentang Dafa, ketika mereka 

menemukan bahwa kita tidak punya apa-apa untuk disembunyikan dan tidak ada 

sesuatu yang buruk mengenai kita, dan lebih lagi mereka mulai berpikir Dafa 

sangat baik, maka mereka mulai belajar Dafa dalam kesungguhan. Pada 

akhirnya, mereka memberi tahu pada murid-murid kita, "Apakah anda tahu siapa 

saya? Saya adalah mata-mata. Saya telah menemukan bahwa kalian sangat baik, 

sekarang saya akan mempelajarinya!" (Tepuk tangan) 

Saya katakan bahwa Dafa kita tidak takut diselidiki orang lain. Setiap 

individu murid ataupun staf relawan dari kita bersikap seperti ini: Anda telah 

datang ke sini untuk mengetahui kita, apa pun yang ingin anda ketahui, saya 

akan beri tahu anda. Apa pun yang ingin anda lihat, saya akan perlihatkan pada 

anda, tak ada apa pun yang disembunyikan, segalanya dilakukan dengan lurus 

dan terbuka. Karena ini adalah sebidang tanah suci yang satu-satunya di dunia 

manusia. Sebelum mengenal Dafa, manusia sekarang sudah tidak percaya lagi 

adanya orang baik. Jika mereka tidak mengenal kita dan tidak melangkah masuk 

ke lingkungan ini, mereka benar-benar tidak akan percaya bahwa ada orang-

orang baik ini di dunia. 

Pengikut: Ketika saya baru bangun tidur atau sedang berjalan-jalan, sebagian 

dari otak saya seringkali menghafal paragraf-paragraf tertentu dari "Zhuan Falun", 

namun kesadaran utama saya sedang memikirkan hal-hal manusia biasa. Apakah 

sisi saya yang telah berhasil dikultivasi yang menghafalnya? 

Shifu: Ya, keadaan semacam ini dapat terjadi. Sisi anda yang telah berhasil 

dikultivasi menyadari dengan jernih dan merasa cemas pada sisi manusia ini 

yang belum dikultivasi dengan baik, karena tidak gigih maju.  

Pengikut: Suami saya pernah mengajukan pertanyaan sewaktu Konferensi Fa 

Pantai Timur Amerika yang berlangsung di New York. Guru mendorong dia untuk 

membersihkan diri dari dasar, mengubah diri secara total, dan memulai lembaran 

hidup baru. Dia juga tahu harus mengikuti kata-kata Guru dan berkultivasi 

dengan sungguh-sungguh. Tetapi suami saya masih saja menyalahkan diri 

sendiri dan berada dalam penyesalan yang mendalam, tidak dapat keluar dari 

lingkaran itu, juga terdapat gangguan iblis yang kuat. Hal ini telah berlangsung 

selama lebih dari empat bulan. 

Shifu: Itu karena suami anda kesadaran utamanya terlalu lemah dan tidak dapat 

menguasai diri dengan pikiran jernih. Saya beri tahu bahwa dia salah, kemudian 

dia malah terjerumus dalam perasaan menyalahkan diri sendiri, dia telah 

melangkah ke sisi ekstrem lain dan menjadi terikat dengannya. Sedangkan iblis 

juga memanfaatkan pikirannya yang tidak benar ini untuk mengganggunya.  

Pengikut: Apakah dia masih dapat berkultivasi? 

Shifu: Anda harus menanyakan pertanyaan itu kepada dia. Mengapa saya 

mengatakan bahwa orang sakit mental tidak dapat berkultivasi? Kalian semua 
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tahu bahwa Dafa ini diperuntukkan bagi kesadaran utama anda untuk berkultivasi. 

Itu berarti diberikan kepada diri anda sendiri, anda harus mengultivasi diri sendiri 

dengan kesadaran yang jernih. Semua metode kultivasi dahulu, termasuk semua 

agama dahulu, adalah untuk mengultivasi kesadaran sekunder. Setelah 

seseorang meninggal, Yuanshen-nya masih mengalami reinkarnasi seperti 

sebelumnya. Bagian yang telah mencapai standar naik ke surga tetapi itu bukan 

diri anda yang sesungguhnya, melainkan jiwa sekunder. Hal ini telah menjadi 

misteri sejak dahulu kala dan tidak boleh diungkapkan di masa lalu. Sekarang, 

untuk mengajar Dafa ini dan memungkinkan anda benar-benar diselamatkan, 

saya telah menyingkap misteri sejak dahulu kala ini, yang berupa rahasia dari 

segala rahasia, rahasia langit dari segala rahasia langit kepada semua makhluk 

hidup. Jika anda tidak dapat mengultivasi diri sendiri, dan diri anda tidak sadar 

jernih, kepada siapa saya berikan Fa ini? Siapa yang saya suruh memperolehnya? 

Oleh karena itu kesadaran utama anda harus jernih. Jika anda tidak sadar jernih, 

maka itu tidak benar. Oleh karena itu, saya berulang-ulang mengatakan kepada 

kalian bahwa kalian harus Xiulian secara rasional, terbuka dan penuh martabat.  

Pengikut: Ketika melakukan meditasi, apakah boleh menggunakan bantal untuk 

sedikit meninggikan bagian belakang dan menopang punggung saya?  

Shifu: Anda dapat melakukannya untuk sementara, saya harus membiarkan 

anda melalui sebuah proses dalam berlatih. Akan tetapi, di kemudian hari tidak 

boleh, karena kelak anda pasti juga dapat melatihnya dengan baik.  

Pengikut: Di dalam mimpi, Guru mengatakan pada saya bahwa jika saya dapat 

menjabarkan apa yang nyata menjadi palsu dan yang palsu menjadi tiada melalui 

kultivasi, berarti saya lulus dalam kultivasi.  

Shifu: Hal ini perlu dilihat dari dua sisi. Pertama, di mata para Dewa, realitas 

masyarakat manusia ini adalah tidak nyata. Selain itu, hal ini merupakan suatu 

isyarat bagi hal-hal nyata yang anda jadikan keterikatan, dan merupakan isyarat 

bagi satu sisi anda yang memiliki keterikatan secara konkret. Saya hanya dapat 

memberi tahu anda seperti ini, anda tidak dapat berharap saya menjelaskan 

kepada anda kata-kata isyarat yang diberikan untuk anda itu. Kalau tidak untuk 

apa saya memberikan anda isyarat itu?  

Pengikut: Apakah ada makna khusus tertentu dari perurutan "Zhen, Shan, Ren?"  

Shifu: Seluruhnya terangkum dan sempurna, di dalam "Zhen" terdapat "Zhen, 

Shan, Ren," di dalam "Shan" juga terdapat "Zhen, Shan, Ren," di dalam "Ren" 

masih terdapat "Zhen, Shan, Ren." 

Pengikut: Ketika berbicara tentang aliran Buddha dan aliran Tao di dalam 

"Zhuan Falun", Guru sering menempatkan aliran Tao di depan aliran Buddha. 

Apakah ini berkaitan dengan urutan "Zhen, Shan, Ren?" 
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Shifu: Anda seharusnya tidak memusatkan perhatian pada masalah seperti ini. 

Tidak ada hubungan khusus di sini. Saya merasa Buddha, Tao dan Dewa lebih 

enak dibaca. Saya dapat mengatakan "Tao, Buddha dan Dewa," tetapi 

kedengarannya canggung. Jika "Dewa, Tao dan Buddha," rasanya kurang enak 

dibaca. Betapa enaknya menyebut "Zhen, Shan, Ren!" Saya dapat menukarnya 

bagaimana saja, tetapi jadi kurang enak dibacanya. Bagaimana saya 

mengatakan, anda semua seharusnya juga demikian mengatakannya.  

Pengikut: Saya adalah seorang yang teliti, berhati-hati dan juga tidak sabar. 

Saya rasa bahwa watak demikian telah menjadi suatu rintangan dalam Xiulian 

saya. 

Shifu: Itu sudah lebih dari rintangan. Sangat bagus bahwa anda dapat 

merasakannya. 

Pengikut: Apakah ini disebabkan oleh konsep yang terbentuk setelah lahir dan 

juga karma? Ataukah disebabkan oleh ciri-ciri pembawaan asli saya? 

Shifu: Itu disebabkan oleh konsep. Konsep semacam ini yang terpelihara dalam 

periode waktu yang lama. Begitu anda menjumpai suatu masalah, ia akan 

menyebabkan anda jatuh ke dalam konsep semacam ini. Sifatnya ialah apa yang 

disebut berhati-hati, teliti dan ketidaksabaran. Ia telah terpelihara menjadi suatu 

kebiasaan, semua ini dapat disingkirkan. 

Pengikut: Guru mengatakan bahwa ingin berkultivasi di lingkungan yang 

demikian menderita adalah benar-benar luar biasa. Tetapi bagi saya, saya harus 

berkultivasi karena saya merasa bahwa hidup di dunia manusia terlalu menderita 

dan membosankan. Apakah hal itu karena saya sungguh tidak mampu 

menanggung penderitaan? 

Shifu: Bukan begini masalahnya. Apa yang saya uraikan adalah pandangan saya 

dan para Dewa terhadap manusia, sedangkan perasaan anda adalah perasaan 

normal dari manusia di dunia. Masyarakat manusia memang banyak penderitaan, 

kehidupan pada setiap ruang dimensi apa pun dapat terbang melayang ke mana-

mana, dapat membesar dan menyusut kecil, segalanya sangat leluasa bagi 

mereka, hanya manusia dan ruang dimensi kulit permukaan yang keadaannya 

seperti ini. Dari saat anda pertama dilahirkan, anda telah terikat oleh segala 

sesuatu dalam ruang dimensi ini. Anda akan lelah jika berjalan, anda akan 

merasa lapar jika tidak makan, merasa haus jika tidak minum, dan akan 

kedinginan jika tanpa pakaian yang cukup, dan lain-lain. Ini adalah penderitaan 

yang secara alami muncul dengan masuk ke dalam ruang dimensi ini. Tentu saja, 

masih ada konflik Xinxing di antara manusia, pengaruh dari karma, dan 

penciptaan karma terus-menerus di dalam kebodohan. Masih ada penderitaan 

yang tidak diketahui oleh manusia, penderitaan yang tidak dapat didefinisikan 

dengan jelas, oleh karena itu umat manusia memang penuh penderitaan.  
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Pengikut: Ada seorang murid Dafa bertanya, bahwa bila dia menyentuh logam, 

aliran listrik terpancar dari tangannya. Hal ini telah berlangsung selama lebih dari 

setahun. Guru, apakah ini berarti bahwa dia masih tertahan pada satu tingkat 

yang sama? 

Shifu: Tidak. Semua energi yang muncul pada seseorang selama kultivasi, 

dengan kata lain adalah Gong anda dan perubahan pada tubuh anda, sebagian 

besar membawa listrik. Manusia sangat sensitif terhadap elemen-elemen listrik. 

Sesungguhnya, itu adalah manifestasi dari semacam energi. Dibicarakan dari 

aspek lain, jika seseorang tidak cukup gigih pada aspek tertentu di dalam 

kultivasinya atau kurang memenuhi syarat dalam hal-hal tertentu, ini dapat juga 

merupakan isyarat bagi dia. Masih ada kasus lain, ketika seseorang naik 

tingkatnya dalam kultivasi, akan ada penerobosan ke permukaan tubuhnya, 

secara relatif ada suatu perbedaan pada tingkat perkembangan dari 

kemampuannya menangkal listrik. Dalam hal ini, manifestasi semacam ini juga 

akan terjadi. Ini suatu hal kecil dan tidak penting, tetapi semua itu akan 

diselaraskan dengan baik. 

Pengikut: Di Sydney ada orang menyerang Dafa, ada murid berpendapat kita 

seharusnya mengajukan tuntutan secara hukum kepada mereka. Saya rasa ini 

adalah menggunakan cara-cara manusia biasa melawan manusia biasa, apakah 

pandangan saya ini benar atau salah? 

Shifu: Pertama saya ingin membenarkan murid ini―mempunyai keinginan 

membela Dafa tidaklah salah. Kita perlu melihat bagaimana orang ini merusak Fa. 

Jika mereka menimbulkan pengaruh tertentu bagi Dafa, dari perspektif para 

murid membela Dafa, melalui jalur hukum menyelesaikannya juga tidak salah. 

Tentu saja, kita sedapat mungkin tidak terlibat pada masalah ini, jika ia harus 

diselesaikan melalui jalur hukum, bukannya tidak mungkin. Tetapi karena kita 

memberi penyelamatan kepada manusia, kita seharusnya selalu memberi jalan 

keluar dan kesempatan kepada orang lain. Sekalipun mereka pernah  secara tak 

sengaja merusak Fa, kita masih harus memberikan suatu proses bagi mereka 

untuk memahami kita, carilah mereka dan katakan kepada mereka. Jika mereka 

terus bersikap seperti ini, maka bagi kita untuk menggunakan jalur hukum bukan 

tidak mungkin. Karena Asosiasi Falun Dafa Australia adalah organisasi legal 

yang terdaftar, dan seharusnya tidak boleh diserang oleh orang semaunya. 

Tetapi banyak hal seperti ini berhubungan dengan Xiulian pribadi anda, jangan 

lupa melihat ke dalam diri anda, apakah itu disebabkan oleh keterikatan hati 

anda, apakah faktor tertentu dari keterikatan yang belum anda singkirkan sedang 

berperan. 

Pengikut: Pertanyaan saya adalah seribu satu macam keadaan yang muncul 

selama proses Xiulian. Bagaimana kita seharusnya menilai apakah kita telah 

menangani dengan benar keadaan yang muncul selama proses Xiulian? 
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Shifu: Semua perasaan dan keadaan yang muncul dalam proses Xiulian pribadi 

harus diperlakukan sebagai keadaan normal selama Xiulian. Setiap orang ingin 

melewati setiap ujian dengan baik dalam Xiulian, dan juga ingin tahu apakah 

dirinya benar-benar melewati ujian dengan baik atau tidak. Sebenarnya, jika anda 

benar-benar dapat tak tergoyahkan di hadapan kepentingan pribadi, anda telah 

melewati ujian; jika di hadapan konflik anda benar-benar dapat mencari 

penyebabnya ke dalam diri sendiri dan kemudian meluruskan diri sendiri terlebih 

dahulu, anda telah melewati ujian; jika anda dapat melepaskan keterikatan di 

tengah berbagai macam cobaan, anda telah melewati ujian. Tentu saja, ada 

perbedaan taraf dari melewati ujian. Ada murid dapat merealisasinya secara 

penuh; ada murid hanya dapat merealisasinya secara permukaan tetapi tidak 

dapat melepaskannya di dalam hati; ada yang tampak cukup baik tetapi masih 

merasa sedikit tidak berkenan di dalam hati. Itu berarti bahwa mereka masih 

meninggalkan sedikit keterikatan. Ini tidak sulit menentukannya.  

Tetapi apakah dengan demikian kalian semua harus melewati setiap ujian 

dengan baik dan jika tidak dapat melewatinya, kalian lalu tidak memenuhi standar  

Xiulian? Atau kalian tidak layak? Bukan begini masalahnya. Saya beri tahu 

kepada kalian semua bahwa Xiulian adalah mengultivasi hati seseorang. Biar 

saya jelaskan lebih jelas lagi, yaitu di hadapan kepentingan pribadi, di hadapan 

marah dan benci, di tengah konflik antara manusia, hati anda niscaya akan 

tersentuh. Jika anda benar-benar dapat tenang tak tergoyah, maka saya katakan 

bahwa anda benar-benar luar biasa! Setiap ketika kalian tidak dapat melewati 

ujian dengan baik, kalian akan berpikir, "Apakah karena saya belum melewati 

ujian ini dengan baik, maka berarti saya tidak layak?" Jawabannya adalah tidak. 

Pemahaman sebagian orang sedikit lebih tinggi, sementara pemahaman yang 

lainnya sedikit lebih rendah. Ada orang yang dapat melewati ujian dengan baik, 

ada orang yang masih kurang sedikit, sementara ada orang sama sekali belum 

melewatinya dengan baik. Tetapi kalian semua tahu dan merasa menyesal atas 

diri sendiri karena kekurangan ini. Dengan demikian kalian akan bertekad dan 

berusaha melewati ujian dengan baik lain kali untuk mengompensasi kekurangan 

kali ini. Ketika ujian muncul lain kali, kalian akan bertekad untuk melewatinya 

dengan baik. Sesungguhnya ini adalah Xiulian. Jika kalian dapat berhasil 

melewati setiap ujian, saya katakan bahwa itu bukan Xiul ian lagi. Dalam hal ini, 

saya sebagai Guru belum melakukan tanggung jawab semestinya dan mengatur 

ujian yang terlalu kecil bagi kalian, sehingga Xinxing kalian tidak dapat 

ditingkatkan melaluinya. Bukankah demikian masalahnya.  

Pengikut: Pengikut dari Jepang mengirimkan salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya telah berkultivasi selama lebih dari tiga tahun. Ibu saya 

meninggal bulan Maret yang lalu, dia juga telah berkultivasi selama tiga tahun. 

Saya sering menyesali banyak hal dari kekurangan saya yang telah 

mengakibatkan penderitaan lebih besar bagi dia. Saya menyalahkan diri saya 
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karena tidak dapat benar-benar membantu dia dari perspektif Fa ketika dia 

dihadapkan pada ujian hidup dan mati, berhubung saya be lum dapat dengan 

jelas mengenali kekhidmatan Dafa pada saat itu.  

Shifu: Tidak perlu untuk menyalahkan diri sendiri. Jika anda terlalu menyalahkan 

diri sendiri, itu juga adalah suatu keterikatan. Masing-masing dari kalian sedang 

dalam proses kultivasi, dan sangat mungkin kalian bisa melakukan sesuatu hal 

yang tidak benar. Tetapi hal tersebut mutlak tidak berpengaruh bagi orang lain, 

khususnya ketika orang lain juga adalah orang Xiulian. Xiulian adalah urusan 

pribadi dari setiap orang, jika dia dapat tak tergoyahkan dalam menangani dirinya 

dengan baik di hadapan gangguan, itu baru dapat disebut Xiulian! Dalam hal 

orang lain tidak melakukan dengan baik sehingga bantuan yang diberikan kepada 

dia terlalu kecil, jika orang Xiulian menyandarkan diri pada bantuan orang lain, itu 

tidak dapat disebut Xiulian dari dirinya sendiri. Maka tidak ada yang perlu bagi 

anda menyalahkan diri sendiri di sini. Jika anda memiliki kekurangan, haruslah 

menimba pelajaran ini dan bagaimana agar diri sendiri melakukan lebih baik lagi. 

Lihatlah hal ini dari berbagai aspek! Mungkin ia tidak seburuk yang anda 

bayangkan. Boleh jadi setiap orang yang telah belajar Dafa tidak akan belajar 

dengan sia-sia, boleh jadi kesempurnaan anda di masa mendatang akan 

membuat dia terselamatkan. 

Pengikut: Dapatkah anda menjelaskan pada kami tentang struktur materi?  

Shifu: Ini adalah pertanyaan yang luas! Struktur materi pada tingkat yang mana? 

Struktur dari materi macam apa? Itu sangat rumit. Ilmu pengetahuan modern 

sudah dapat mengenal susunan permukaan dari molekul. Keseluruhan struktur 

materi tidak akan habis bila ingin dijelaskan, saya tidak dapat menjelaskan 

seluruhnya meskipun menghabiskan waktu beberapa hari untuk 

membicarakannya. Saya menjelaskan konsep alam semesta kepada anda juga 

adalah semaksimal mungkin menggunakan pemahaman manusia, cara berpikir 

manusia, dan kosa kata manusia yang sangat terbatas dan sangat umum. 

Meskipun demikian saya hanya membicarakan secara garis besar mengenai satu 

macam cara eksistensi materi. Selain itu, bahasa manusia sangat miskin dan 

sangat terbatas, karena umat manusia tidak memiliki bahasa dan kosa kata untuk 

mengungkapkan hal itu. 

Pengikut: Bagaimana urutan peristiwa yang terjadi pada ruang dimensi kita ini 

termanifestasi di ruang dimensi lain yang tidak mempunyai konsep waktu. 

Apakah tampak langsung berdasarkan periode waktunya? 

Shifu: Pada suatu hari, seorang anak muda bertanya pada saya, "Satu tambah 

satu sama dengan dua, ini adalah satu kebenaran." Saya katakan, itu adalah 

kebenaran di tengah manusia biasa, ketika keluar dari ruang dimensi ini, ia 

bukan lagi kebenaran. Dalam kondisi ruang waktu yang berbeda, ia bukan lagi 

kebenaran. Dengan kata lain, dalam kondisi ruang waktu yang berbeda, anda 

tidak dapat mengukurnya dengan menggunakan konsep manusia, karena merek a 
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juga memiliki cara perhitungan waktu mereka sendiri, cara eksistensi dan cara 

memahami segala sesuatu, semua itu sepenuhnya berbeda. Pemahaman tentang 

baik dan buruk, positif dan negatif seluruhnya sudah berbeda dengan yang 

dipahami manusia. 

Pengikut: Setiap orang memiliki karmanya sendiri yang harus dibayar dan 

karmanya sendiri yang harus ditanggung, orang lain tidak boleh sesukanya 

mencampuri. Jika jiwa seseorang dalam bahaya, sebagai orang Xiulian 

bagaimanakah seharusnya menanganinya? 

Shifu: Saya sudah banyak kali membicarakan masalah ini. Walaupun orang 

Xiulian tidak mencampuri masalah manusia biasa, tetapi jika anda melihat 

seseorang melakukan pembunuhan dan pembakaran, anda pun tidak berbuat 

sesuatu, itu sudah merupakan masalah Xinxing. "Wuwei" 3  yang telah saya 

bicarakan ialah bahwa anda seharusnya tidak bersikeras ingin mencari hal -hal 

tertentu untuk dilakukan dengan membawa keterikatan hati.  

Pengikut: Para murid di Hongkong mengirim salam kepada Shifu!  

Shifu: Terima kasih kepada anda semuanya! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Ketika membaca buku "Zhuan Falun", pikiran-pikiran kacau lainnya 

masuk ke benak saya saat sedang membaca. Bagaimana seharusnya saya 

memandang dan menangani secara benar masalah ini? 

Shifu: Semua ini sangat alami, setiap orang akan mengalaminya. Tetapi kalian 

harus mengatasinya, hal ini disebabkan oleh konsep pikiran yang terbentuk 

setelah lahir dan karma yang tercipta di dalam pikiran anda. Mereka sedang 

mengganggu anda dalam hal Xiulian dan memperoleh Fa. Singkirkan mereka: 

"Saya harus berkonsentrasi pada membaca buku dan belajar Fa dengan 

keteguhan hati." Dengan melakukan demikian, itu sendiri adalah sedang 

menyingkirkannya. Karena ini adalah Fa, belajar Fa anda niscaya sedang 

menyingkirkannya, kalian mutlak tidak boleh dipengaruhinya. Jika mata anda 

membaca buku namun pikiran anda tidak di sana, bahkan anda tidak tahu 

bagaimana setiap kata harus dibaca, itu tidak benar, itu sama dengan sia-sia 

membaca. 

Pengikut: Tampaknya bahwa tiap kali saya berhadapan dengan ujian Xinxing, 

saya merasa bahwa saya telah melewatinya pada waktu itu. Tetapi ketika saya 

melihatnya kembali ke belakang, saya dapatkan bahwa saya tidak melewatinya 

dengan baik, atau sama sekali tidak berhasil melewati ujian itu. Apakah perasaan 

ini dikarenakan membubungnya tingkatan saya? 

Shifu: Benar, jika anda telah meningkatkan tingkatan anda melalui kultivasi, 

anda akan merasakan seperti ini ketika anda melihat kembali ke belakang. 

                                              
3 Wuwei – Tanpa niat; membiarkan segala sesuatu menempuh jalannya sendiri. 
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Sesungguhnya, karena standar telah menjadi lebih tinggi dengan demikian 

permintaannya juga lebih tinggi. 

Mari kita istirahat 10 menit, setuju? 

(Murid mempersembahkan karangan bunga segar kepada Shifu, sebagai 

ungkapan hormat mereka yang paling tinggi kepada Shifu) (Tepuk tangan) 

Shifu: Terima kasih kepada anda semuanya! (Tepuk tangan) Bunga ini 

tampaknya sangat mahal! Anda tidak perlu membuang-buang uang seperti ini. 

Kita tidak mementingkan hal-hal seperti ini, tetapi saya masih harus berterima 

kasih kepada kalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Beberapa murid telah belajar latihan lain sebelumnya dan dapat 

melakukan meditasi selama dua atau tiga jam. Mereka selalu merasa bahwa 

dirinya lebih baik dari murid-murid yang tidak dapat melakukan meditasi dengan 

baik, mereka tidak memerhatikan belajar Fa dan kultivasi Xinxing. Guru, tolong 

jelaskan masalah ini untuk kami. 

Shifu: Tak peduli bagaimanapun kondisi tubuh seseorang pada mulanya, 

keadaannya niscaya berbeda begitu dia benar-benar memasuki Dafa. Ada 

beberapa murid dulu menekuni olahraga, ada yang menekuni tarian, kaki mereka 

sangat lentur, dan mereka segera dapat melakukan sila ganda dengan sangat 

mudah. Tetapi apakah itu berlatih Gong? Bukan. Di saat mereka benar -benar 

ingin Xiulian, mereka akan menemukan bahwa keadaannya berbeda, tungkai dari 

sang penari, malah jadi tidak dapat lagi disila-gandakan. Selain itu akan terasa 

sangat sakit. Hal itu karena bersila tungkai dari orang Xiulian mutlak bukan 

semata-mata duduk bersila tanpa mekanisme apa pun. Berhubung ini adalah 

Xiulian, maka segala sesuatu dari anda adalah demi bertanggung jawab bagi 

peningkatan anda, termasuk meditasi. Meditasi tersebut harus benar -benar dapat 

berperan menyingkirkan karma dan meningkatkan Xinxing bagi anda, itu baru 

benar. Jika tidak, walau bagaimanapun lamanya anda dapat duduk dengan 

bersila ganda, apa manfaatnya? Jika tidak dapat menyingkirkan karma, tidak 

membawa efek terhadap Xiulian seseorang, semata-mata bersila tungkai demi 

bersila tungkai, tak peduli berapa lama seseorang dapat duduk dengan bersila 

ganda, apa gunanya? Bukankah demikian? Saya bukan mengkritik seseorang di 

sini, saya hanya menguraikan prinsip-prinsip Fa. Saya tidak pernah mengatakan 

bahwa seseorang yang dapat duduk dengan bersila ganda dalam waktu lama 

adalah tinggi tingkatnya dan kultivasinya baik sampai taraf demikian. Jika di 

masa lalu anda pernah belajar latihan yang lain atau terbiasa menari, 

berolahraga dan sebagainya, tidak terasa sakit untuk bersila tungkai sebelumnya, 

dan sekarang anda merasa sama seperti semula ketika anda bersila tungkai, 

tidak ada perubahan, ini bukanlah suatu masalah kecil! Jangan biarkan Dafa 

lewat berpapasan di samping anda! Jika anda tidak sungguh-sungguh belajar Fa, 

anda tidak tahu berharganya Fa ini. Mereka yang tidak dapat bersila tungkai juga 

jangan cemas, jika sampai menjadi suatu keterikatan, itu juga merupakan 
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halangan. Berilah waktu untuk melakukannya. Pertama-tama anda lakukan sila 

tunggal, pada akhirnya anda akan dapat melakukan sila ganda. Orang yang 

berumur delapan puluh lebih dan tidak pernah melakukan sila ganda sebelumnya, 

sekarang berhasil melakukannya. Mengapa anda tidak dapat melakukan hal yang 

sama? Setiap orang juga dapat melakukannya.  

Pengikut: Saya telah belajar Fa selama beberapa tahun. Tetapi merasa masih 

sangat jauh dari "melihat jelas segala misteri."  

Shifu: Sesungguhnya saya beri tahu pada anda, sisi manusia pada permukaan 

anda yang belum terkultivasi dengan baik ingin mengetahui tentang Dewa. 

Lagipula adalah konsep-konsep setelah lahir dan karma pikiran yang menjadi 

keterikatan ini di dalam pikiran anda. Bagaimana boleh memperkenankan mereka 

itu mengetahui tentang Dewa? Sedangkan anda tidak dapat dengan jelas 

membedakan mana pikiran lurus milik anda sendiri. Di dalam proses Xiulian, saat 

anda membaca "Zhuan Falun" dan dengan tiba-tiba menyadari suatu prinsip Fa, 

anda sudah berada pada tingkatan itu. Jika tidak, prinsip Fa pada tingkat itu 

mutlak tidak akan diperlihatkan kepada anda. Lalu mengapa anda tidak diijinkan 

mengetahui segala sesuatu dengan sekaligus? Karena sisi anda ini yang belum 

sepenuhnya terkultivasi mutlak tidak diijinkan mengetahui tentang Buddha dan 

Dewa, sedangkan sisi anda yang telah terkultivasi sempurna telah dipisahkan. 

Anda hanya dapat berangsur-angsur memahami prinsip Fa dari tingkat yang lebih 

tinggi melalui belajar Fa. Ini sudah merupakan suatu pembabaran kepada anda. 

Akan tetapi sisi yang telah berhasil dikultivasi dapat mencapai standar itu dengan 

seketika, bagian yang telah berhasil dikultivasi dapat dengan seketika memahami 

seluruh prinsip Fa alam semesta pada taraf tingkatan di mana dia berada. Ada 

beberapa murid, begitu mereka bertemu saya, sudah tidak dapat 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan, seolah-olah mereka tidak mempunyai 

sesuatu untuk dikatakan. Sesungguhnya, anda sudah memahami segalanya, sisi 

anda yang telah berhasil dikultivasi segera menjadi siaga begitu anda bertemu 

saya, dengan demikian kulit tubuh permukaan yang belum berhasil dikultivasi 

juga menjadi jelas atas segala sesuatu. Tetapi sisi manusia ini yang belum 

berhasil dikultivasi selalu ada pertanyaan untuk diajukan. Sehingga begitu anda  

meninggalkan saya, dengan tiba-tiba permukaan manusia ini terpikir akan 

pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan: Oh, mengapa saya tidak 

menanyakan kepada guru pertanyaan saya ini? Banyak orang mengalami 

keadaan seperti ini. 

Pengikut: Saya selalu memberi perhatian pada penyelidikan terhadap unsur-

unsur dalam proses Xiulian dan unsur yang memengaruhi kegigihan kultivasi Fa 

Buddha, supaya saya dapat berkultivasi dengan lebih baik. 

Shifu: Tidak ada yang bisa diselidiki, itu hanya masalah keterikatan hati, saya 

sudah menjelaskan kepada anda prinsip-prinsip Fa sampai sejelas-jelasnya. Di 

masa lampau, orang harus menyadari sendiri semua ini, sedangkan saya telah 

menjelaskan semuanya. Jangan sekali-kali belajar Fa dengan menganut 
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mentalitas ingin menyelidiki Dafa. Ketika menjumpai masalah, anda seharusnya 

mencarinya di dalam pikiran anda, penyebabnya pasti ada di sana. Setelah anda 

menyingkirkan keterikatan itu, anda dijamin akan melewati ujian itu, akan dapat 

menangani masalah dengan baik dan juga akan dapat meningkatkan diri. 

Pengikut: Saya sering berbagi pengalaman dan pemahaman dengan orang yang 

pemahaman Fa-nya relatif dekat dengan saya dan memiliki kesadaran yang 

sama pada masalah-masalah tertentu. Apakah ini suatu keterikatan? 

Shifu: Hal itu perlu dilihat, di dalam pemikiran anda yang ingin dekat dengan 

praktisi yang cocok selera pembicaraannya dengan anda, apakah ada suatu sifat 

hati manusia yang sedang berperan. Jika tidak, itu bukan suatu masalah besar. 

Jika terdapat unsur-unsur yang tidak benar, itu sangat mungkin adalah suatu 

penghalang bagi anda untuk gigih maju.  

Pengikut: Ketika menjumpai pemahaman yang berbeda terhadap Fa atau cara 

menyadari yang berbeda terhadap suatu masalah, bagaimana saya dapat 

menyingkirkan konsep-konsep pribadi yang kaku dan meningkatkan diri dengan 

lebih baik. 

Shifu: Sebagai orang Xiulian, anda tidak mungkin meningkat dengan orang lain 

secara bersamaan pada tingkat yang sama, jadi sangat mungkin bahwa anda dan 

murid lain memiliki pandangan berbeda dan pemahaman berbeda terhadap 

prinsip Fa. Perbedaan pemahaman terhadap Fa pada setiap tingkat yang sangat 

kecil akan menimbulkan perbedaan di antara kalian. Setiap individu murid 

sedang meningkat dan maju dengan gigih, tetapi mungkin pemahamannya 

terhadap Fa semuanya berbeda. Tak peduli bagaimanapun, di dalam segala hal 

yang anda lakukan, termasuk pekerjaan Dafa, anda harus sedapat mungkin 

meletakkan Dafa sebagai prioritas utama, membuktikan kebenaran Fa dan 

menyelamatkan orang-orang di dunia sebagai prioritas utama, melindungi Dafa 

sebagai basis utama dalam pikiran anda. Ketika menyebarkan Fa kepada 

manusia biasa, kalian harus bertindak sedemikian rupa sehingga manusia biasa 

dapat memahami, dan perlihatkan kepada manusia biasa berdasarkan prinsip 

paling permukaan dari Fa. Sekalipun diri sendiri memahami prinsip Fa yang lebih 

tinggi dan Xiulian anda semakin tinggi lagi, sesungguhnya anda tidak dapat 

menjelaskannya dengan kata-kata dan hanya dapat dipahami dalam hati, juga 

tidak dapat menggunakan prinsip yang supernormal untuk diberlakukan pada 

manusia biasa, tetapi anda juga tidak boleh mencampurkan diri anda sederajat 

dengan manusia biasa. 

Pengikut: Shifu pernah mengatakan bahwa kehidupan di ruang dimensi lain apa 

pun tidak ada yang memiliki tubuh seperti kita manusia ini.  

Shifu: Memang benar. Tidak ada yang memiliki tubuh yang terbentuk oleh 

molekul dari tingkat manusia ini. Tetapi pada tingkat-tingkat yang tidak begitu 

tinggi di luar Triloka, secara spesifik ada sejumlah sangat kecil yang memiliki 

keadaan seperti ini. 
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Pengikut: "Oleh karena itu mereka tidak akan menderita penyakit, juga tidak ada 

masalah lahir, tua, sakit dan mati, tidak akan ada penderitaan seperti itu. 

Manusia di ruang dimensi lain dapat mengambang, tidak memiliki bobot, sangat 

indah." Kemudian mengapa manusia masih dapat menderita setelah mereka 

meninggal, setelah mereka terlepas dari lapis kulit tubuh fisik manusia ini?  

Shifu: Hal itu karena manusia belum meninggalkan Triloka sekalipun mereka 

telah meninggal. Manusia di dalam Triloka seluruhnya disebut sebagai manusia, 

oleh karena itu semuanya menderita. Hanya saja semakin menuju tempat tinggi 

dari Triloka, semakin lebih baik keadaannya dibandingkan dengan mereka yang 

berada pada tingkat yang lebih rendah. Manusia di dunia masih bukan termasuk 

yang paling menderita, sesungguhnya masih ada kehidupan yang tingkatnya 

lebih rendah daripada manusia. Selain itu masih ada neraka, juga masih banyak 

tingkat yang lebih rendah dari neraka. Bila dibandingkan dengan Dewa, manusia 

adalah yang paling menderita. Masalah lahir, tua, sakit  dan mati eksis di seluruh 

Triloka, dan tidak hanya terbatas pada manusia. Setelah meninggalkan tubuh 

manusia, Yuanshen seseorang pada umumnya tidak dapat keluar dari Triloka, dia 

masih berada dalam Triloka dan masih akan mengalami reinkarnasi berikutnya 

setelah meninggal. Pada berbagai tingkat di dalam Triloka yang lebih tinggi dari 

manusia, penderitaannya jauh berkurang daripada yang dialami manusia. Jika 

suatu kehidupan lebih buruk dari manusia dan berada pada tingkat yang lebih 

rendah dari manusia, maka penderitaannya akan lebih besar daripada manusia. 

Manusia pada berbagai tingkat di dalam Triloka secara keseluruhan disebut 

sebagai manusia. Tetapi manusia di surga menyebut kita orang-orang di atas 

bumi sebagai "manusia" dan menyebut manusia di surga sebagai "manusia 

langit." 

Pengikut: Pengikut dari kota Nanjing mengirimkan salam untuk Shifu!  

Shifu: Terima kasih kepada anda semuanya! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Seluruh pengikut dari kota Shenzhen mengirimkan salam untuk Shifu!  

Shifu: Terima kasih kepada anda semuanya! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya mengenal Dafa setahun yang lalu, saya merasa sangat bagus. 

Tetapi saya menganut kepercayaan agama dan tidak ingin melepaskannya. 

Menurut permintaan Dafa, seseorang harus berspesialisasi tunggal. Sulit bagi 

saya memilih antara Dafa dan agama. Mohon tanya apa yang harus saya lakukan.  

Shifu: Lebih baik pertanyaan ini ditanyakan pada diri anda sendiri, ingin pilih 

yang mana, diri sendirilah yang memutuskan. Tetapi saya sudah 

mengutarakannya dengan sangat jelas di atas pr insip Fa. Walaupun anda sendiri 

yang menempuh jalurnya, tetapi saya juga telah memberi tahu kepada anda 

semua perihal situasi sesungguhnya dari komunitas Xiulian. Dulu ketika saya 

sedang menyebarkan Fa di Tiongkok, begitu saya mulai membuka kelas di 

tempat manapun, dijamin ada qigong palsu juga mulai diajarkan di dekat tempat 
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itu. Orang memutuskan sendiri apakah ingin yang lurus atau yang serong. Kita 

sedang mengadakan konferensi Fa hari ini di sini, bukankah juga ada sebuah 

organisasi keagamaan sedang mengadakan pertemuan di sekitar sini? 

Bagaimanapun juga, kekuatan lama yang jahat memanfaatkan prinsip saling 

menghidupi dan saling membatasi untuk mengganggu orang-orang di dunia 

memperoleh penyelamatan. Tampaknya sangat mudah bagi manusia 

memperoleh Fa, sesungguhnya tidaklah mudah. Saat ini, semua agama yang 

lurus sudah tidak ada Dewa yang mengurusinya, orang-orang di dalam agama 

semuanya bergelut demi uang, kekayaan dan kedudukan. Mengapa manusia 

percaya pada agama adalah suatu pertanyaan besar. Saya telah mengutarakan 

prinsip-prinsip ini dengan sangat jelas, percaya atau tidak dan mana yang anda 

pilih adalah urusan anda sendiri. Anda dapat berkultivasi apa pun yang anda 

inginkan, dan anda tidak harus berkultivasi kalau anda tidak ingin berkultivasi. 

Saya di sini hanya memandang hati seseorang, tidak ada sesuatu apa pun yang 

berbentuk formalitas. 

Pengikut: Ketika mencapai kesempurnaan, tubuh pengikut Dafa akan berada 

dalam dua keadaan. Satu ialah tubuh telah digantikan oleh materi energi tinggi, 

dan yang lain ialah tubuh digantikan oleh bayi abadi (Yuan Ying). Apakah 

pemahaman ini benar? 

Shifu: Yang saya ingin berikan kepada kalian hari ini adalah sesuatu yang 

terbaik, tetapi keadaan setiap orang berbeda. Dalam kasus tertentu, ada orang 

yang tidak ingin membawa tubuh fisiknya meskipun diberikan kepadanya, karena 

kalau dia membawa tubuh fisik ini, ketika dia kembali ke dunianya, Dewa-Dewa di 

sana akan merasa sangat aneh, dengan demikian dia tidak mau membawanya. 

Ada murid mengatakan bahwa dia menginginkan segalanya, sesungguhnya anda 

sekarang sedang menggunakan pikiran manusia untuk memikirkan hal ini. Ketika 

anda mengerti dan terbuka kesadarannya, anda sama sekali tidak akan 

melihatnya seperti ini. Karena pada saat itu, anda tidak memiliki pikiran manusia 

lagi dan akan memandang masalah sepenuhnya berdasarkan pada taraf 

tingkatan itu. Sesungguhnya, apa pun dapat dikultivasikan melalui Xiulian Dafa. 

Murid-murid akan memiliki apa pun yang mereka perlukan, karena ini adalah Fa 

fundamental dari alam semesta.  

Pengikut: Apakah Dewa pelindung Fa dari para pengikut semua diutus oleh 

Shifu? 

Shifu: Xiulian di dalam Fa yang lurus akan dijaga oleh Guru, para Dewa dan juga 

tentara langit. Tetapi jangan menggunakan konsep istilah dari agama lain, karena 

akan membawa unsur-unsur yang tidak murni. Jangankan kalian yang 

berkultivasi Dafa, bahkan banyak dari mereka yang berpakaian kotor, compang 

camping, dengan membawa sebuntal selimut rombeng dan tidur di mana saja, 

apa yang anda lihat hanyalah seorang pengemis, tetapi di sekeliling dia terdapat 

penjaga-penjaga langit yang melindungi Fa, dapatkah orang-orang mengetahui 

siapakah sesungguhnya mereka? Tidak ada yang tahu, karena orang-orang 
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melihat segala sesuatu dengan mata manusia. Mengapa ada sebagian murid 

segera menjadi pemberani setelah mulai berkultivasi Dafa, sementara di masa 

lalu mereka tidak berani berjalan di tempat gelap, namun menjadi berani setelah 

berkultivasi Dafa? Semua ini mempunyai sebabnya.  

Pengikut: Seluruh murid dari kotapraja Jingde di propinsi Jiangxi mengirimkan 

salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda semuanya! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Di dalam masyarakat manusia biasa, saya menikmati kesejahteraan 

yang diberikan untuk orang cacat, setelah memperoleh Fa haruskah saya tidak 

boleh lagi menikmati kesejahteraan tersebut? Saya takut dengan menikmati 

kesejahteraan ini maka tidak dapat lagi membayar karma.  

Shifu: Masalah ini perlu dilihat dari dua aspek. Jika anda adalah seorang yang 

cacat, dengan demikian anda tidak dapat bekerja, anda tidak punya sumber 

penghidupan, dan negara ini mempunyai kebijakan dalam hal ini, maka saya kira 

ini boleh-boleh saja. Karena yang saya beri tahu kalian adalah Xiulian dengan 

menyesuaikan masyarakat manusia biasa semaksimal mungkin, saya juga tidak 

melihat pada formalitas semacam ini, saya hanya memandang hati seseorang. 

Masyarakat manusia sekarang memang seperti ini, dan hukum telah menetapkan 

seperti ini, masyarakat mengizinkan anda berbuat demikian, maka dalam hal ini 

anda dapat menyesuaikannya dengan semaksimal mungkin. Jika penyakit yang 

menyebabkan cacat ini sudah sembuh melalui kultivasi Dafa, namun anda masih 

menikmati kesejahteraan seperti ini tanpa memberi tahu pemerintah, maka itu 

adalah suatu masalah Xinxing, hal tersebut harus dilihat seperti ini. Mengenai 

subsidi-subsidi untuk tujuan lainnya, selama anda menyesuaikan kondisi 

masyarakat umum, tidak ada masalah untuk diterimanya.  

Pengikut: Karma pikiran dan informasi-informasi lain mengganggu saya sewaktu 

melakukan latihan, namun ia telah berlalu sebelum saya dapat menghalaunya. 

Shifu: Jika ia terjadi terlalu cepat sehingga anda tidak dapat bereaksi pada saat 

itu, bukan berarti bahwa anda tidak berkultivasi dengan baik. Sebaliknya, jika 

anda membiarkannya sementara anda mengetahui bahwa itu salah, itu berarti 

anda belum mengultivasikan diri sendiri. Jika anda membiarkan ia menguasai 

perbuatan anda, itu akan menjadi sikap seorang manusia biasa.  

Sesungguhnya ketika anda mengenalinya, dan anda dapat menyadari bahwa 

itu bukan diri anda, menyadari bahwa pikiran semacam ini adalah tidak benar, 

maka anda sesungguhnya sedang menghalaunya. Jika fondasi anda yang 

dibangun melalui belajar Fa dari hari ke hari sedikit lebih solid, maka itu akan 

lebih baik. Manusia biasa tidak berkultivasi, sama sekali tidak dapat menyadari 

hal-hal ini, mereka menganggap seluruh pikiran adalah mereka sendiri. Pada 

akhirnya konsep-konsep yang terbentuk di tengah manusia biasa menguasai 

segala perbuatan yang dilakukan orang tersebut, namun orang malah 
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menganggap mereka sendiri yang sedang melakukannya. Pada saat itu manusia 

sendiri sudah terbenam, tertutup, tidak lagi berfungsi, sama sekali bukan lagi 

orang itu sendiri. Sekarang ini orang-orang di masyarakat seluruhnya hidup 

seperti ini. Namun mereka benar-benar mengira―dan orang lain juga 

memujinya―bahwa mereka adalah sangat hebat, tidak mungkin dirugikan, tidak 

mungkin ditipu, mereka adalah orang yang berkemampuan, orang yang sangat 

berpengalaman. Saya katakan mereka adalah sangat bodoh, dia tidak hidup 

sebagai tuan dari dirinya ini, dia telah menyerahkannya kepada yang lain untuk 

menjalani hidupnya, dan tubuhnya telah dikuasai oleh sesuatu yang lain.  

Pengikut: Walaupun saya telah menerapkan cara untuk membedakan dengan 

jelas siapa diri saya, tetapi saya masih tidak dapat sepenuhnya menolak yang 

lain. 

Shifu: Jika anda mengatakan, "saya tidak menginginkan kamu" dan ia segera 

lenyap, itu sungguh terlalu mudah. Bersamaan anda dapat dengan jelas 

membedakannya, anda niscaya sedang menguat, diri anda sedang terbangun 

sadar, diri anda sedang menerobos kungkungannya, makin lama semakin kuat, 

sementara ia semakin melemah, semakin lenyap, sampai akhirnya terbasmi. 

Perlu ada suatu proses. 

Pengikut: Apakah itu akan membawa hal buruk bagi Gong saya? 

Shifu: Tidak. Karena pikiran lurus anda sedang berperan. Ketika anda tidak 

waspada, celah kekosongan anda akan dimanfaatkan, tetapi Gong anda tidak 

akan terganggu, karena Guru menjaganya. Jika anda banyak belajar Fa, 

mempertahankan pikiran lurus, dapat mencari ke dalam dan memeriksa 

kekurangan diri sendiri ketika menjumpai suatu masalah, maka ia sudah akan 

ketakutan bukan main, ia tahu bahwa dengan menampilkan diri akan 

menyebabkan ia tersingkir, dan ia sedang dimusnahkan. 

Pengikut: Jika di dalam masa hidupnya, seseorang masih tidak dapat 

berkultivasi mencapai kesempurnaan, apakah mungkin naik ke surga dengan 

membawa karma? Dan melanjutkan kultivasi di surga Falun, seperti halnya 

dengan surga Sukhavati? 

Shifu: Alam semesta sedang diluruskan Fa dan badan-badan langit sedang 

dibentuk kembali, setelah pelurusan Fa segala sesuatu akan berada dalam 

keadaan terbaik, mereka yang tidak mencapai standar tidak dapat menjadi 

kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi dari standar mereka, di mana standar 

mereka, disitulah mereka berada. Sesungguhnya saya beri tahu kepada kalian 

semua, di masa lalu memang ada fenomena seperti surga Sukhavati, tetapi 

setelah pelurusan Fa sulit dikatakan apakah hal demikian tetap eksis. Perihal 

naik ke surga dengan membawa karma, tidak seperti yang orang-orang 

bayangkan. Manusia telah membuatnya menyimpang dengan dibumbui emosi, 

selera dan perasaan manusia. Apakah yang dimaksud "naik ke surga dengan 

membawa karma?" Saya beri tahu pada kalian semua, mereka yang benar -benar 
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dapat naik ke surga dengan membawa karma, sesungguhnya sudah mencapai 

standar dalam keteguhan dan keyakinannya. Ujian yang paling sulit bagi 

seseorang, ujian yang harus diterobos selama berkultivasi, adalah melepaskan 

hidup dan mati. Tentu saja tidak semua orang dihadapkan pada ujian hidup dan 

mati, tetapi secara keseluruhan bukan tidak mungkin hal ini terjadi. Ketika 

masing-masing orang menghadapi ujian paling besar bagi dirinya, ketika dia diuji 

apakah dapat melepaskan keterikatannya yang terbesar, sesungguhnya semua 

itu adalah menguji apakah dia dapat menerobos tahap ujian tersebut. Jika dia 

dapat melepaskan hidup dan mati, dia adalah Dewa; jika dia tidak dapat 

melepaskan hidup dan mati, dia adalah manusia. Tentu saja, dapat melepaskan 

hidup dan mati tidak berarti sungguh-sungguh mati, tujuan kultivasi adalah 

menyingkirkan keterikatan hati manusia. Seseorang di hadapan kematian tidak 

ada rasa takut sedikitpun terhadap mati di dalam hatinya, dapatkah manusia 

biasa mencapai keadaan ini? Bagaimana perasaan hati seseorang di saat dia 

segera akan mati. Dapatkah seseorang yang tanpa fondasi Xiulian dan fondasi 

mental mencapai keadaan ini? Seseorang yang sama sekali tidak takut mati, 

bahkan ketika menjelang mati masih melafalkan nama "Buddha," bukan saja 

tidak mempunyai rasa takut, tetapi sewaktu melafalkan nama "Buddha" suatu 

pikiran gembira muncul dalam hatinya, dia meninggal dengan membawa 

kegembiraan seperti ini terhadap Buddha. Coba anda katakan, dapatkah orang 

ini masuk ke neraka? Dia melepaskan hidup dan mati karena keteguhan dari 

pikiran lurusnya, ini sudah bukan perilaku manusia, manusia mana ada yang 

tidak takut mati! Dengan dia melafalkan nama Buddha, maka ketika Buddha 

melihat orang semacam ini, apakah Buddha tidak menjemput dia? Tentu saja, dia 

masih memiliki karma, karena dia tidak gigih berkultivasi, dia masih memiliki 

keterikatan hati yang belum dilepaskan, lalu apa yang dapat dilakukan dengan 

hal ini? Dia akan diatur ke tempat yang sangat dekat dengan surga Sukhavati, 

untuk melanjutkan kultivasinya di tempat itu, berkultivasi selama puluhan ribu 

tahun, ratusan ribu tahun, dan ketika telah mencapai standar, kemudian pergi ke 

surga Sukhavati. Mengapa harus berkultivasi untuk waktu yang begitu lama? 

Karena bagaimanapun, di tempat itu tidak ada penderitaan, dan kultivasi tanpa 

penderitaan adalah lambat. Lalu mengapa kultivasi di tempat manusia ini bisa 

cepat? Dalam satu masa kehidupan selama beberapa puluh tahun sudah dapat 

menyelesaikan kultivasi? Dan bahkan lebih cepat lagi bagi pengikut Dafa saya, 

karena tempat manusia ini ada penderitaan. Setiap orang dilahirkan dari rahim 

ibu dan masing-masing dalam kondisi yang sama. Tidak tahu seperti apa tanpa 

penderitaan, karena tidak ada perbandingan, mereka merasa seolah -olah tidak 

menderita. Sesungguhnya di mata para Dewa, manusia sangat menderita. Xiulian 

Dafa mutlak tidak akan sia-sia. Ada orang yang tidak gigih selama kultivasi 

pribadi, atau mereka kurang gigih atau tingkat kesadarannya kurang. Ketika 

usianya berakhir mereka juga akan memperoleh sesuatu, akan ada suatu 

pengaturan bagi mereka. Bagi yang ingin melanjutkan kultivasi di masa 

kehidupan berikutnya, segala yang mereka telah kultivasikan akan terjaga, apa 

yang dilatih tidak akan menjadi sia-sia. Mereka akan reinkarnasi dengan 

membawa apa yang mereka telah peroleh, melanjutkan kultivasi setelah mereka 
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lahir kembali, demikianlah keadaan yang akan terjadi. Namun ada beberapa 

orang yang benar-benar tidak dapat melanjutkan kultivasi, maka akan diatur bagi 

mereka untuk memperoleh pahala pada kehidupan berikutnya. Bagaimanapun 

mereka telah menanggung penderitaan, telah berkorban sesuatu, berhubung 

benda yang diperoleh tidak dapat dijadikan buah sejati, maka akan ditransformasi 

menjadi pahala, mereka mungkin menjadi pejabat tinggi dan memperoleh 

keberuntungan besar. Tentu saja ini bukan yang kita sebagai orang Xiulian 

harapkan, tetapi itu adalah yang terjadi bagi mereka yang tidak dapat 

melanjutkan kultivasi. 

Namun ada hal lain. Jika anak seorang praktisi telah berkultivasi mencapai 

kesempurnaan, praktisi ini juga berkultivasi, tetapi dia sendiri belum mencapai 

kesempurnaan. Maka saya kira mungkin saja anaknya akan menjemput dia ke 

surga anaknya itu sebagai makhluk hidup, tetapi tanpa Buah Status. Dia 

termasuk suatu makhluk hidup, dengan kata lain adalah rakyat biasa, di dalam 

surga Buddha terdapat pula makhluk hidup lainnya. Tetapi mereka bukan 

semacam manusia yang kotor seperti di atas bumi, melainkan seorang manusia 

langit yang telah mencapai standar dalam taraf kondisi itu.  

Pengikut: Para pengikut dari kota Changchun mengirimkan salam kepada Guru 

terhormat! 

Shifu: Terima kasih kepada kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Apakah keterikatan terhadap "Aku" adalah keterikatan yang paling 

sulit disingkirkan?  

Shifu: Tentu saja. Setiap orang yang hidup di dunia adalah demi diri sendiri, dan 

banyak sifat-sifat ego mementingkan diri sendiri muncul dari sini. Ketika sifat ego 

muncul, seseorang akan mudah dipengaruhi oleh emosi, di dalam Xiulian yang 

termanifestasi selalu adalah perasaan berat akan hal-hal tersebut, sehingga sulit 

untuk melepaskan keterikatan selama Xiulian. Kadang-kadang ketika melakukan 

pekerjaan Dafa, keterikatan untuk membela diri sendiri juga muncul, sebagai 

contoh: membela reputasi diri sendiri, membela kesukaan diri sendiri.  Bagi 

manusia biasa manifestasinya bahkan menjadi lebih kompleks, mereka suka 

menjadi pemegang jabatan, suka memuliakan nenek moyangnya, ingin orang lain 

memujinya, ingin menjadi kaya, dan menjadi lebih unggul dari orang lain. 

Membela kesukaan diri sendiri adalah suatu manifestasi dari emosi (Qing) dan 

mementingkan diri sendiri, oleh karena itu ia adalah hal yang paling sulit 

disingkirkan. Anda harus memperlakukan semua orang dengan belas kasih, dan 

mencari penyebabnya ke dalam diri ketika anda menjumpai masalah. Meskipun 

orang lain telah mencaci dan memukul kita, kita juga harus melihat ke dalam diri 

sendiri―apakah disebabkan oleh kesalahan saya dalam beberapa hal? Dengan 

demikian akan dapat menemukan akar penyebab dari konflik, dan juga 

merupakan cara terbaik untuk menyingkirkan keterikatan terhadap mementingkan 

diri sendiri. Lapangkan hati anda, sampai anda dapat memaafkan setiap orang di 
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dalam Xiulian pribadi anda, termasuk memaafkan musuh anda. Karena apa yang 

anda nyatakan sebagai musuh adalah ditetapkan oleh manusia demi keuntungan 

dan perolehan mereka, dan bukan merupakan tindakan Dewa. Jadi, tuntutannya 

juga tinggi, bagaimana Dewa dapat memperlakukan manusia sebagai musuh? 

Maka dalam proses Xiulian, kita harus selalu memikirkan orang lain terlebih 

dahulu ketika menjumpai masalah. Ketika anda memperoleh sesuatu milik orang 

lain, anda juga harus berpikir tentang orang lain, betapa hal ini akan 

menyebabkan dia menderita suatu kerugian, apakah dia akan merasa sedih? 

Dalam segala hal anda harus memikirkan orang lain, memikirkan orang lain 

terlebih dahulu, kemudian baru memikirkan diri sendiri. Saya justru ingin anda 

berkultivasi mencapai jenis kesempurnaan yang mendahulukan orang lain 

daripada diri sendiri dengan Fa yang lurus dan kesadaran lurus, ini adalah  

sedang menyingkirkan sifat ego, dengan demikian akan mampu melepaskan 

"Aku." Sisi anda yang telah berhasil dikultivasi dijamin seperti apa yang baru saja 

saya katakan, sepenuhnya adalah seperti itu. Maka dilihat dari perspektif anda 

pada sisi ini, ketika suatu saat menjumpai masalah anda dapat mencari 

penyebabnya pada diri sendiri, lebih banyak memikirkan orang lain, mengultivasi 

diri sendiri, mencari ke dalam diri, jangan melihat kekurangan orang lain, dan 

dapat berbuat seperti apa yang saya katakan dalam segala hal, maka 

sesungguhnya anda sudah berada dalam kemajuan secara gigih.  

Pengikut: Pada akhir-akhir ini, saya masih terus terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

di dalam kuil Buddha. Setelah belajar Fa saya rasa ada suatu konflik, saya tidak 

tahu bagaimana harus menanganinya. Saya tahu bahwa saya harus melepaskan 

keterikatan, tetapi saya merasa sulit melepaskan tanggung jawab saya. Mohon 

beri petunjuk bagaimana saya harus menanganinya.  

Shifu: Sebenarnya, itu terlalu mudah untuk ditangani. Mengapa anda tidak dapat 

melepaskannya? Anda katakan yang tidak dapat anda lepaskan adalah tanggung 

jawab, itu adalah standar manusia biasa, apakah itu ada hubungannya dengan 

kultivasi Buddha? Yang tidak dapat anda lepaskan adalah perasaan (Qing) 

manusia biasa. Apakah tanggung jawab ini adalah sesuatu yang dianggap 

penting oleh Buddha? Lalu kepada siapa anda bertanggung jawab? Apakah 

bertanggung jawab kepada agama itu sendiri? Dapatkah tanggung jawab anda 

membimbing orang mencapai kesempurnaan? Kemudian dapatkah tanggung 

jawab anda membimbing anda sendiri mencapai kesempurnaan? Jika tidak dapat 

mencapai kesempurnaan, untuk apa anda terikat padanya? Bukankah anda 

harus bertanggung jawab kepada kesempurnaan yang sungguh-sungguh dari diri 

sendiri? Haruskah anda, demi apa yang anda sebut sebagai tanggung jawab, 

sehingga anda terikat terus sepanjang hidup dan berlalu di sisi Dafa dengan 

berpapasan saja, ataukah anda sungguh-sungguh memegang kesempatan ini 

dan bertanggung jawab kepada Xiulian sejati anda dan mengharapkan 

kesempurnaan yang sesungguhnya? Bukankah ini merupakan suatu masalah 

yang sangat sederhana, melakukan sesuatu dengan upaya sengaja (Youwei), 

pasti tidak akan mencapai kesempurnaan. Meskipun anda berkultivasi di kuil itu, 
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jika keterikatan seperti ini tidak disingkirkan, bahkan Buddha pun akan merasa 

sedih setelah melihatnya. Jangan mengira bahwa anda telah memenuhi semua 

tanggung jawab di sana, Buddha akan menganggap anda telah mencapai standar. 

Buddha tidak mengakui agama, hanya mengakui hati seseorang. Agama didirikan  

oleh manusia, Yesus tidak mendirikan agama pada masanya, dan Sakyamuni 

tidak mendirikan agama pada masanya, tetapi hanya mengakui hati seseorang 

yang berkultivasi. Tentu saja, bagi orang Xiulian untuk memiliki suatu lingkungan 

kultivasi bersama, tentu lebih baik. Itu adalah demi kultivasi sungguh-sungguh 

sampai mencapai kesempurnaan dan mencapai Buah Status sebagai prioritas 

utama. Terikat pada lingkungan atau terikat pada komunitas agama itu sendiri, 

bukankah itu merupakan upaya yang disengaja? Ada orang menyangka, "Saya 

telah membangun banyak kuil, saya telah membangun banyak patung Buddha, 

jadi di masa mendatang saya sudah seharusnya mencapai kesempurnaan." Saya 

katakan anda tidak akan mencapai kesempurnaan. Di antara manusia biasa ada 

banyak orang yang juga membuat patung Buddha, itu tak lebih dari sekadar 

pekerjaan, adalah upaya sengaja. "Segala Dharma dengan upaya sengaja adalah 

seperti gelembung ilusi," ini adalah yang dikatakan Buddha Sakyamuni. Jika 

pikiran anda tidak benar-benar ditingkatkan, jika seorang manusia biasa 

benaknya dipenuhi karma pikiran, dan terus-menerus merefleksikan pikiran buruk, 

maka untuk menempatkan dia di sisi Buddha akan sama halnya seperti setumpuk 

sampah diletakkan di hadapan Dewa dan Buddha, apakah hal ini dapat diizinkan? 

Mutlak tidak dapat diizinkan. Jadi bagi kalian semua selama Xiulian harus 

membuang benda-benda buruk dan kotor ini, untuk mencapai tubuh yang bersih 

murni, pikiran yang bersih, pikiran yang bertaraf kondisi lebih tinggi. Hanya 

dengan demikian anda baru dapat pergi ke tempat itu. Jika anda masih tidak 

dapat menghentikan dan melepaskan hal-hal yang diupayakan sengaja, 

bukankah itu adalah sangat bodoh?! 

Pengikut: Berapa tahun lagi anda akan terus mengajar Fa? 

Shifu: Terus sampai Fa selesai meluruskan dunia manusia. 

Pengikut: Apakah makna mendalam dari "manusia," "umat manusia," dan 

"manusia biasa" di dalam buku terdapat perbedaan? 

Shifu: Semuanya sama. Hanya penggunaannya pada konteks yang berbeda, 

tetapi makna mendalamnya adalah sama. Manusia biasa adalah manusia, 

sesungguhnya pada tingkat yang lebih tinggi masih mencakup manusia langit, 

yaitu manusia langit di dalam Triloka. "Umat manusia" menyatakan manusia, dan 

mereka yang tidak Xiulian adalah "manusia biasa."  

Pengikut: Bila saya menyadari prinsip-prinsip yang melampaui biasa selama 

proses Xiulian dan saya tidak tahu apakah ia benar, apa yang harus saya 

lakukan? 

Shifu: Setelah menyadari prinsip-prinsip yang melampaui biasa anda pasti akan 

memiliki perasaan bahwa ia sakral dan perasaan yang datang dari peningk atan 
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pikiran lurus yang sesuai dengan prinsip Dafa. Prinsip Fa pada tingkat yang lebih 

tinggi hanya dapat dipahami dalam hati. Orang kuno berbicara perihal memahami 

dalam hati dan sukma, seseorang memahami di dalam pikirannya sendiri tetapi 

sangat sulit mengungkapkannya melalui bahasa manusia. Bila diungkapkan ke 

luar ia menjadi sederhana dan biasa, seperti halnya prinsip pada manusia biasa. 

Begitu ia diungkapkan dengan menggunakan bahasa manusia, ia menjadi 

kehilangan cita rasanya. Mengapa? Karena prinsip-prinsip pada tingkat tinggi 

hanya dapat diungkapkan melalui pikiran dan bahasa pada tingkat tinggi, oleh 

karena itu para praktisi lebih-lebih tidak boleh menampilkan di hadapan manusia 

biasa perilaku yang berdasarkan kesadaran pada tingkat yang lebih tingg i dari 

manusia. Manusia memanglah manusia, dan manusia tidak dapat memahami 

prinsip-prinsip dari perilaku yang ada pada tingkat lebih tinggi dari manusia.  

Ikuti perjalanan Xiulian dengan menyesuaikan masyarakat manusia biasa 

semaksimal mungkin. Prinsip Fa yang lebih tinggi yang anda sadari menandakan 

peningkatan anda dalam Xiulian, dan bukan untuk anda tampilkan kondisi 

tersebut di tengah manusia biasa. Ketika anda memahami prinsip Fa di sini, 

maka perubahan pada ruang dimensi lain adalah sangat besar, dan bagian tubuh 

yang terbentuk dari partikel mikroskopis itu mengalami perubahan yang intensif. 

Selain itu, pada tingkat prinsip Fa tersebut, segala sesuatu dipahami dalam 

sekejap. 

Pengikut: Ketika saya melihat benda atau makhluk di ruang dimensi lain selama 

Xiulian, bagaimana saya menilai apakah mereka baik atau buruk? 

Shifu: Sebagai orang yang baru saja mulai Xiulian sangat sulit untuk menilai, 

dan tidak mudah membedakannya dengan jelas. Selain itu, ada banyak Dewa-

Dewa dari ruang dimensi tingkat tinggi yang telah melarikan diri ke sini untuk 

menghindari pelurusan Fa dan masih ada banyak Dewa dari berbagai ruang 

dimensi di dalam Triloka yang tidak mengetahui mengenai masalah yang lebih 

tinggi dari tingkat mereka, sehingga mereka juga berada dalam kesesatan 

tertentu. Dengan demikian bagi manusia, sikap mereka adalah relatif baik, dari 

sudut pandang manusia mereka adalah baik, tetapi mereka tidak lagi memenuhi 

standar pada taraf kondisi mereka itu, hanya saja bagi manusia, mereka lebih 

baik dari manusia. Sehingga bagi murid tertentu, hal ini mudah menimbulkan 

kebingungan dan ketidakjelasan di tengah keterikatan. Apa yang harus anda 

lakukan? Saya telah mengajarkan kepada anda untuk berspesialisasi tunggal, 

siapa pun dia jangan digubris, dan jangan tergerak hati anda melihat sesuatu apa 

pun. Anda boleh menghindari berbicara dengannya, anda boleh sama sekali tidak 

menggubrisnya, dan bahkan tidak melihatnya, hanya itu yang dapat dilakukan. 

Hindari segala sesuatu darinya, dan jangan dengarkan apa pun yang dia katakan 

kepada anda. Mungkin dia akan membujuk anda agar anda mendengarnya. Dia 

mungkin memberi tahu anda nomor undian berapa yang bakal menang besok, dia 

sangat mungkin berbuat seperti ini. Tentu saja semua ini bukan secara kebetulan, 

ini juga adalah cobaan dalam Xiulian anda, untuk menguji sifat hati manusia pada 

diri anda. Jadi kalian semua harus sungguh memerhatikan hal ini, tidak akan ada 
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masalah sepanjang anda teguh tidak berhubungan dengan mereka, karena saat 

sekarang masalah ini sangat sulit bagi anda untuk membedakannya. 

Pengikut: Apakah praktisi kanak-kanak yang usianya sangat kecil perlu pergi ke 

dokter? 

Shifu: Orang yang tidak Xiulian perlu pergi ke dokter bilamana diperlukan, 

karena bila orang biasa sakit memang harus pergi ke dokter. Apa yang sedang 

saya bicarakan di sini adalah orang yang sungguh-sungguh Xiulian, tubuh anda 

akan seluruhnya ditransformasi menjadi tubuh Buddha, dan hal itu adalah 

sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh dokter bagaimanapun mereka mengobatinya. 

Tetapi di antara mereka yang berkultivasi Dafa, sering ada banyak keluarga yang 

memiliki anak-anak, dan sangat mungkin bahwa mereka bukan anak-anak biasa. 

Sebelum reinkarnasi dia tahu bahwa keluarga ini akan belajar Dafa di masa 

mendatang, saya ingin bereinkarnasi pada keluarga ini, maka sangat mungkin dia 

memiliki asal-usul yang luar biasa. Bagi anak semacam ini, bila orang tuanya 

berlatih Gong, berarti sudah mewakili anak tersebut berlatih, terus sampai 

mereka dapat melakukan latihan sendiri. Ada banyak kasus seperti ini, dalam hal 

ini terserah pada anda sebagai orang tua untuk memutuskan atau menanganinya. 

Jika anda juga tidak dapat mengenali situasinya, anda membawa dia ke rumah 

sakit juga tidak dianggap salah. Tetapi dalam masalah ini, hati anda juga akan 

dilihat, karena juga akan menampilkan bermacam-macam pikiran dan kondisi hati. 

Saya katakan begini, jika anda seorang praktisi Xiulian yang teguh, anda akan 

mengerti bahwa masing-masing orang mempunyai nasibnya sendiri, masalah 

yang tidak seharusnya terjadi tidak akan dibiarkan terjadi begitu saja. Biasanya 

anak semacam ini yang baru saya katakan, yang datang dari tingkat tinggi adalah 

datang untuk memperoleh Fa, mereka sama sekali tidak memiliki karma, dan 

mereka sama sekali tidak akan mendapat penyakit. Segala sesuatu yang mereka 

tanggung sangat mungkin adalah ditanggung untuk anda sebagai orang tua, ada 

banyak kasus seperti ini. Tetapi hal ini juga tidak mutlak, secara konkret anda 

harus memutuskan dan menangani sendiri.  

Pengikut: Murid-murid dari Singapura mengirimkan salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Para pengikut dari Provinsi Jiangsu mengirimkan salam kepada Shifu!  

Shifu: Terima kasih kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Ada hampir sepuluh ribu orang yang memuja patung Maha Buddha di 

pegunungan Ling kota Wuxi, Provinsi Jiangsu. Tetapi dikatakan bahwa patung 

Maha Buddha itu memiliki futi dan pada bagian perutnya terisi banyak kotak abu 

jenazah. Para pengikut telah berdebat tak berkesudahan untuk pergi ke sana 

menyebarkan Fa, kami mohon Guru memberi petunjuk nyata. 
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Shifu: Penyebaran Fa adalah ditujukan kepada manusia, bukan ditujukan pada 

patung. Coba kalian semua pikirkan, manusia bahkan meletakkan kotak abu 

jenazah ke dalam perut Buddha, apakah itu melakukan hal yang baik atau buruk? 

Mengapa biksu mau melakukan hal demikian? Karena anggota keluarga 

almarhum telah memberi uang, biksu itu demi memperoleh uang bahkan Buddha 

pun dikhianati! Sekarang ini adalah suatu masa yang demikian kacau. Ketika 

orang sedang memuja Buddha, apa sesungguhnya yang sedang mereka puja? 

Apakah memuja kotak abu jenazah?! Benar-benar telah sampai pada taraf yang 

menggelikan. Sang almarhum telah dibuat besar sekali dosanya oleh orang-

orang tersebut, anggota keluarga dan nenek moyang mereka akan ikut terbawa.  

Pengikut: Saya telah melihat Falun dan beberapa pemandangan, tetapi setelah 

membicarakan pengalaman tersebut dengan pengikut Falun Gong kita, semua 

pemandangan dan Falun lenyap seketika. Apakah saya melakukan suatu 

kesalahan? 

Shifu: Hal ini perlu dilihat dari dua aspek. Jika anda mengutarakan kepada orang 

lain dengan menganut rasa gembira, maka benda-benda tersebut mungkin 

lenyap, tidak memperkenankan anda melihatnya lagi. Karena pemandangan 

sakral yang telah anda lihat, tidak dapat membuat anda mengembangkan pikiran 

yang lebih baik, pikiran yang murni untuk berkultivasi Dafa secara teguh, 

malahan membuat anda timbul rasa gembira, dengan demikian tentu anda tidak 

diijinkan lagi untuk melihat, karena demi bertanggung jawab terhadap kultivasi 

anda. Jika anda setelah melihat semua hal ini, anda tidak timbul perasaan 

gembira atau mentalitas pamer, dan merasa ini adalah sesuatu yang sungguh-

sungguh, lalu membicarakannya dengan murid lain dengan maksud supaya 

mereka meneguhkan pikiran lurus, maka tidak akan jadi masalah apa pun. 

Bukannya tidak boleh diutarakan, tetapi masalahnya apakah diutarakan dengan 

berketerikatan. 

Pengikut: Jika kita Xiulian dengan sangat baik, barangkali kita masih muda 

ketika kita mencapai kesempurnaan. Pada saat itu apakah kita masih harus 

memenuhi kewajiban kita terhadap anggota keluarga? 

Shifu: Jika anda tidak menyingkirkan keterikatan macam ini, mutlak tidak akan 

mencapai kesempurnaan. Anda sedang membayangkan hal tersebut dengan 

pikiran manusia biasa. Saya beri tahu pada kalian semua, saya tidak hanya 

menyingkirkan karma bagi kalian dan menjaga kalian, jika anda berkultivasi 

sampai mencapai buah sejati, dunia anda juga akan menjadi kaya beraneka 

ragam, saya akan melakukan banyak hal untuk kalian. Saya juga harus 

menyelesaikan bagi anda hutang nyawa yang anda tunggak kepada orang lain di 

masa lampau, kehidupan yang telah anda bunuh, segala dendam dan budi jasa. 

Ada banyak hal yang akan saya lakukan untuk anda. Jika anda terikat kepada 

masalah-masalah ini, ia akan menjadi hambatan besar terhadap kemajuan 

Xiulian anda. Lepaskanlah semua pikiran manusia ini, anda cukup dengan jalani 



52 

 

saja kultivasi. Sebelum mencapai kesempurnaan anda harus memenuhi 

kewajiban anda sebagai seorang anggota keluarga, ini sudah pasti.  

Pengikut: Dalam kitab Injil diceritakan bahwa Yesus marah di Gereja kepada 

para rentenir, tetapi kriteria Falun Dafa adalah bahwa kita tidak boleh marah. Jika 

Yesus adalah seorang Buddha, bagaimana kita memahami hal ini?  

Shifu: Kitab Injil bukan ditulis oleh Yesus sendiri, dan ungkapan manusia 

terhadap tindakan Yesus adalah mutlak tidak akurat. Sangat mungkin beliau 

bersikap lebih keras terhadap rentenir itu. Beliau adalah seorang yang pantang 

terhadap kejahatan dan Dia sangat keras dengan orang-orang yang melakukan 

hal-hal buruk, tetapi Beliau tidak akan benar-benar menjadi marah. 

Pengikut: Para pengikut di Shanghai mengirimkan salam untuk Shifu dan 

berharap Shifu akan mengunjungi Shanghai!  

Shifu: Terima kasih kepada kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Bagaimana kita seharusnya memahami lebih baik tentang manifestasi 

dari "jalan besar tanpa bentuk" pada tingkat-tingkat berbeda? Ketika melakukan 

pekerjaan saya sebagai pembimbing, timbul masalah dimana sulit mencapai 

suatu pemahaman bersama dalam kegiatan penyebaran Fa, yang dikarenakan 

perbedaan dalam taraf tingkat di antara penanggung jawab dan pembimbing, 

sehingga menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam berdiskusi. Hal ini 

tampaknya berhubungan dengan pemahaman para murid.  

Shifu: Hal ini sangat umum. Banyak pembimbing di Daratan Tiongkok telah 

menjadi matang dan dapat berpikir terlebih dahulu apakah diri mereka memiliki 

kekurangan ketika menjumpai masalah, sehingga pada dasarnya mereka Xiulian 

secara sehat. Tetapi ada pembimbing di daerah tertentu yang hanya belajar Fa 

dalam waktu singkat atau mereka yang tidak begitu gigih karena sibuk dengan 

pekerjaan, sehingga mereka suka berdebat ketika menjumpai masalah dan tidak 

mencari ke dalam. Ketika anda merasa ada sesuatu yang salah, anda harus 

memikirkan apakah diri anda sendiri terdapat sesuatu yang salah. Dapatkah 

seseorang memenuhi hal ini adalah suatu kriteria untuk mengevaluasi murid Dafa. 

Setelah menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan titik tolak anda, 

kemudian anda mengatakannya kepada pihak lain dengan sikap yang tenang dan 

sabar. Jika kedua kelompok yang berselisih dapat memperlakukan diri mereka 

seperti ini, bagaimana mungkin ada konflik lagi? Apalagi yang diperdebatkan? 

Meskipun saya telah mengatakan begini, untuk menyingkirkan keterikatan dala m 

proses Xiulian masih akan ada perdebatan dan bahkan sangat sengit suatu 

waktu. Karena anda sedang berkultivasi dan masih ada keterikatan yang belum 

anda singkirkan, maka ada saatnya di mana anda tidak menyadarinya dan ada 

kalanya anda lupa mencari ke dalam. Terikat kepada sikap-sikap tertentu dan 

terikat kepada konsep pribadi, keduanya mungkin menimbulkan terjadinya 

perdebatan. 
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Pengikut: Bagaimana seharusnya kita memahami manifestasi dari "jalan besar 

tanpa bentuk" pada tingkat-tingkat berbeda? 

Shifu: Bentuk Dafa pada masyarakat sekarang adalah "jalan besar tanpa 

bentuk." Tak ada bentuk apa pun dalam masyarakat manusia biasa yang layak 

bagi penyebaran Dafa. Oleh karena itu saya tidak menerapkan bentuk apa pun. 

Jika hari ini anda ingin datang dan belajar, anda dapat mempelajarinya, jika anda 

tidak ingin, maka anda bebas pergi, terserah pada anda. Tentu saja jika anda 

benar-benar ingin belajar, kami harus bertanggung jawab kepada anda. Namun 

tanggung jawab seperti ini tidak dapat dilihat oleh manusia biasa, pada ruang 

dimensi manusia biasa ini, ia tak berbentuk. Tidak ada kantor, tidak menyimpan 

uang dan harta. Masing-masing dari kalian adalah suatu anggota dari masyarakat 

manusia biasa, semua sedang bekerja dan belajar di tengah masyarakat manusia 

biasa dan hidup dalam segala macam lingkungan. Perbedaan satu-satunya 

antara anda dan manusia biasa adalah anda sedang mengultivasi diri sendiri, 

dan anda sendiri tahu bahwa anda adalah orang Xiulian. Manusia biasa tidak 

berkultivasi, sehingga kadang-kadang tidak dapat memahami orang Xiulian. 

Sama halnya dengan murid-murid pergi ke kantor Dewan Negara di Zhongnanhai: 

Mengapa mereka datang secara tiba-tiba? Dan kemudian pergi secara tiba-tiba? 

Karena mereka semuanya adalah anggota dari masyarakat dan tidak ada bentuk, 

hanya saja mereka adalah orang Xiulian, datang dari masyarakat umum dan 

kembali ke masyarakat umum setelah mereka selesai menyampaikan pendapat, 

tidak ada bentuk organisasi. Tetapi semakin demikian hal ini, mereka yang sudah 

terbiasa melakukan organisasi dan khalayak umum yang diorganisir malah tidak 

dapat memahaminya, mereka menganggap anda diorganisir secara ketat. Sangat 

sulit bagi orang-orang Tionghoa sekarang memahami hal-hal yang dilakukan oleh 

orang Xiulian. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak percaya bahwa 

sekarang ada banyak orang yang sedang menjadi orang baik.  

Pengikut: Orang kulit putih adalah sisa dari peradaban sebelumnya. Lalu orang 

kulit kuning dan jenis manusia lainnya adalah…  

Shifu: Semasa siklus peradaban sebelumnya, lempengan kontinental saat itu 

berbeda dengan yang sekarang. Tetapi pada garis besarnya, orang-orang kulit 

kuning hidup di wilayah Amerika Selatan dan Amerika Utara. Orang Indian 

Amerika yang bermukim di sana sekarang digolongkan sebagai orang kulit kuning. 

Untuk orang kulit kuning yang bermukim di wilayah Tiongkok, wilayah yang paling 

sentral di mana mereka berada pada waktu itu adalah di Kazakhstan, setelah 

banjir besar, mereka berimigrasi ke daerah gurun besar Xinjiang, pada waktu itu 

di sana adalah tanah yang sangat subur. Selanjutnya, mereka terus berimigrasi 

ke arah timur. Dikatakan secara tegas, orang India, orang Mesir, orang Persia, 

orang kulit kuning, orang kulit putih dan orang kulit hitam adalah enam ras besar 

manusia di atas bumi pada periode akhir-akhir ini, yang lainnya adalah manusia 

ras campuran. 
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Pengikut: Saya merasa bahwa ceramah-ceramah Fa Guru adalah kunci jawaban 

bagi misteri dalam "Zhuan Falun" dan telah menguraikan misteri -misteri itu. 

Dengan saya mendengarkan ceramah-ceramah Fa Guru di berbagai tempat 

dalam jangka waktu panjang seperti ini, apakah dapat dianggap sebagai 

penyadaran saya sendiri terhadap "Zhuan Falun"? 

Shifu: Saya beri tahu kalian semua sepatah kata kebenaran. Manusia tidak layak 

mendengarkan ceramah Fa saya. (Tepuk tangan) Jika hanya demi berceramah 

Fa kepada manusia, dengan seorang Buddha Tathagata turun ke bumi sudah 

cukup. Saat saya sedang berceramah Fa, beberapa orang yang hadir di antara 

kita dapat melihat bahwa ada kehidupan tingkat demi tingkat dari badan langit 

yang berbeda semua sedang mendengarkan, saya tidak hanya berceramah Fa 

kepada manusia. Tetapi selama proses Xiulian, dijamin ada hal -hal yang masih 

disisakan untuk kalian berkultivasi. Anda khawatir saya telah menguraikan Fa 

demikian komplit dan mengutarakannya dengan sangat jelas, sehingga tidak ada 

yang tersisa bagi anda untuk dikultivasikan dan oleh karena itu tidak terhitung 

kultivasi, apakah ini yang anda maksudkan? Bukan begini halnya. Masih ada 

yang disisakan bagi anda untuk dikultivasikan.  

Pengikut: Murid-murid di Ulumqi, propinsi Xinjiang mengirimkan salam untuk 

Shifu! 

Shifu: Terima kasih untuk anda semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Apakah buah status semula dari seseorang berada di mana, maka 

itulah tempat dia dapat mencapainya dalam kultivasi? 

Shifu: Bagi mereka yang datang dari tingkat tinggi, demikianlah secara umum. 

Tetapi apakah anda tahu siapakah anda? Apakah anda datang dari suatu tingkat 

tinggi? Sekalipun datang dari tingkat tinggi, apakah anda jatuh ke bawah karena 

telah berbuat dosa? Anda tidak punya bayangan sedikitpun dari mana anda 

datang. Kendati mereka yang turun dari atas, setelah mengalami reinkarnasi 

selama ribuan tahun dan melalui kurun waktu yang amat panjang, karma mereka 

demikian besar sehingga mereka telah sama sekali kehilangan segala 

karakteristik aslinya. Jangan mengajukan pertanyaan yang mengandung 

keterikatan manusia yang kuat seperti itu.  

Pengikut: Bolehkah saya memohon anda menceritakan mengenai diri anda dan 

kehidupan anda? 

Shifu: Saat ini anda masih seorang manusia biasa, dan yang anda ajukan adalah 

pertanyaan manusia biasa. Saya tidak ingin bercerita mengenai diri saya, apa 

yang saya berikan kepada manusia adalah prinsip-prinsip Fa ini. Anda 

seyogianya memperlakukan saya sebagai seorang manusia biasa, saya memang 

adalah seorang manusia dengan citra sempurna sebagai seorang manusia, yang 

sedang berbicara kepada anda, lagipula dengan menggunakan bahasa manusia. 

Sedangkan seberapa besar kemampuan yang saya miliki, saya tidak akan 
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menampilkannya dan anda tidak akan dapat melihatnya. Tetapi selama anda 

Xiulian, saya dapat bertanggung jawab kepada anda, saya akan mampu memikul 

tanggung jawab itu. Para murid juga telah menghayatinya melalui pengalaman di 

dalam realita, saya tidak perlu membicarakan lebih banyak mengenai hal ini. 

Manusia di masa mendatang tidak akan mengetahui mengenai eksistensi saya. 

Jika seluruh murid sekarang ini dapat mencapai kesempurnaan, berarti Fa saya 

tidak diutarakan kepada manusia, melainkan diutarakan kepada Dewa. Manusia 

yang tidak berkultivasi tidak akan mengetahui apa pun setelah melewati siklus 

kehidupan berikutnya dan reinkarnasi berikutnya. Manusia di masa mendatang 

tidak diijinkan mengetahui tentang saya. Yang tertinggal adalah tidak lebih dari 

cerita legenda. Jadi, saya tidak ingin meninggalkan apa pun di kemudian hari 

bagi manusia, saya tidak ingin mengutarakan riwayat hidup saya atau sesuatu 

keampuhan dari diri saya, dan juga saya tidak ingin orang lain menulis tentang 

diri saya. Sebagai pengikut, mereka akan tahu tentang saya di masa mendatang, 

setelah mencapai kesempurnaan, mereka akan tahu dengan jelas siapa 

gerangan saya ini. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Seluruh murid-murid di Selandia Baru kirim salam kepada Guru 

terhormat! 

Shifu: Terima kasih kepada kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Ada suatu jarak kesenjangan yang besar antara pemahaman saya 

terhadap prinsip Fa dan peningkatan Xinxing saya. Pemahaman saya terhadap 

prinsip Fa selalu maju dan berada pada tingkat yang relatif tinggi, sementara 

dalam kultivasi nyata, peningkatan Xinxing saya selalu terlambat dan kadang-

kadang sangat kurang. Saya khawatir bahwa prinsip yang saya sadari di bawah 

keadaan semacam ini mungkin akan menyimpang. 

Shifu: Sesungguhnya, anda dapat menyadari hal ini berarti anda telah 

berkultivasi dengan cukup baik. Manusia biasa tidak dapat menyadari kesalahan 

mereka, namun anda dapat melihat perbedaan pada berbagai keadaan di dalam 

Xiulian anda. Sebenarnya juga tidak sebagaimana yang anda bayangkan. Dalam 

pemahaman terhadap prinsip Fa, biasanya mudah menjadi jelas. Tetapi setelah 

memahami prinsip Fa, jika berbagai macam keterikatan terhadap kepentingan 

dan Qing yang ada dalam realita masyarakat dapat segera anda singkirkan, 

maka anda tidak perlu lagi berkultivasi dan tidak akan ada ujian yang harus 

dilewati. Ketika anda terikat pada sesuatu dan berusaha menemukan alasannya 

di dalam Fa, itu tentu salah. Belajar Fa dengan tanpa mengejar sesuatu, dengan 

demikian apa yang anda pahami pasti adalah suatu kesadaran yang lurus.  

Pengikut: Murid-murid di Beijing dan Amerika mengirimkan salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih kepada anda semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Selama kultivasi saya, karma nafsu birahi kadang-kadang muncul, 

bagaimana saya dapat menyingkirkannya? 
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Shifu: Hal-hal yang anda jumpai dalam mimpi adalah berbagai macam ujian 

untuk anda, untuk melihat apakah hati anda telah dikultivasikan dengan mantap 

selama Xiulian sehari-hari dan apakah anda dapat melewati ujian ini dengan baik. 

Ia adalah semacam ujian untuk melihat apakah anda dapat melewatinya dan 

apakah anda telah berkultivasi dengan mantap. Karena pada saat itu keadaan 

anda yang sesungguhnya baru akan terlihat, karena segala sesuatu yang ingin 

anda tutup-tutupi dan anda selubungi telah tertidur pada saat itu. Jika anda 

belum mengatasi dengan baik, maka harus menjadi perhatian, karena 

bagaimanapun anda belum menampilkan diri dengan baik. Jika anda telah 

berkultivasi dengan baik pada kehidupan sehari-hari, anda pasti akan 

mengatasinya dengan baik dalam mimpi dan dapat melewati ujian.  

Pengikut: Ketika menjumpai masalah atau memikirkan masalah, saya merasa 

bahwa saya selalu terpusat di sekitar diri saya untuk suatu tujuan. Tampaknya 

bahwa ada suatu akar yang senantiasa tidak dapat disingkirkan dan saya sangat 

cemas dengan hal itu. Kenapa saya tidak mampu memelihara suatu kondisi 

kesadaran yang lurus? 

Shifu: Sungguh bagus! Saya telah melihat keinginan anda untuk menyingkirkan 

hal ini. Beginilah sesungguhnya Xiulian itu. Sedangkan untuk menyingkirkan hati 

yang mementingkan diri sendiri dan akar-akarnya secara menyeluruh, itu 

memerlukan suatu proses, karena ia telah terpelihara melewati separuh 

perjalanan hidup anda. Saya percaya anda pasti akan dapat menyingkirkannya di 

dalam Xiulian, itu adalah akar dari sifat mementingkan diri sendiri. Anda dapat 

menyadari semua hal ini dan dapat mencurahkan perhatian pada 

penyingkirannya selama kultivasi, ini sangat bagus dan beginilah sesungguhnya 

Xiulian. 

Pengikut: Saya selalu merasa bahwa saya tidak gigih, tak mampu menahan 

penderitaan dan kurang pengendalian dir i. Apakah ada suatu cara untuk 

memperkuat kemampuan saya menahan penderitaan? 

Shifu: Banyaklah baca buku, berangsur-angsur memperteguh tekad anda untuk 

Xiulian, kemudian anda akan dapat mengatasi segala hal lainnya. Tidak ada jalan 

pintas, Xiulian memang harus dijalani seperti itu. Anda mampu menyadari semua 

ini adalah sangat bagus. Anda mampu menyadari semua ini, hal mana 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. 

Sesungguhnya, ketidakpuasan anda terhadap diri sendiri menunjukkan bahwa 

anda sedang berkultivasi, dan kemampuan anda perlahan-lahan akan meningkat. 

Pengikut: Ketika saya mendengar berita-berita yang tidak benar yang dibuat 

oleh media di luar Tiongkok mengenai Shifu dan Falun Dafa, walaupun saya ingin 

melakukan hal-hal tertentu untuk membela Dafa, namun di dalam hati saya 

merasa bahwa tindakan mereka tidak patut dipedulikan, apakah cara berpikir 

saya benar? 
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Shifu: Ketika orang lain menyerang Dafa, jika anda merasa bahwa mereka bukan 

menyerang anda, maka anda bukan seorang anggota Dafa. Mengapa begitu 

banyak orang yang pergi ke dewan negara "Zhongnanhai" di Beijing untuk 

menyampaikan permohonan? Mereka merasa seolah-olah peristiwa di kota 

Tianjin ditujukan kepada mereka, mereka merasa ketika polisi menangkap 

pengikut Dafa kita, sama artinya mereka sendiri yang ditangkap. Karena mereka 

juga adalah satu anggota kultivasi dan setiap orang sedang berkultivasi dengan 

Fa yang sama. Berkenaan dengan penganiayaan murid-murid di Tianjin, 

bukankah murid-murid lain seharusnya merefleksikan kejadian ini dengan niat 

baik ke instansi yang berwenang? Sedangkan mengenai laporan media yang 

tidak benar, beritahulah pada mereka bahwa semua ini tidak benar dan beri tahu 

pada mereka keadaan kita yang sesungguhnya. Anda tidak boleh hanya 

mendengar dan membiarkan saja penganiayaan yang bermaksud jahat terhadap 

Dafa, jika sampai memengaruhi orang-orang di dunia memperoleh Fa, itu adalah 

masalah besar. Karena laporan media dapat dimuat ulang satu sama lainnya, bila 

satu media telah melaporkan, surat kabar lain dapat memuat ulang. Melalui 

pengalaman nyata anda sendiri, akan mempunyai daya meyakinkan yang jauh 

lebih kuat daripada laporan media. Jika ada yang mengatakan saya Li Hongzhi 

baik, saya tidak memedulikan; jika ada yang mengatakan saya buruk, saya juga 

tidak akan memedulikan. Manusia biasa tidak dapat menggerakkan hati saya. 

Tetapi sebagai seorang murid, membela Dafa adalah sesuatu yang seharusnya 

anda lakukan. Tetapi jangan menggunakan sisi buruk anda dan bertengkar 

dengan mereka. Anda harus memberi tahu kepada mereka keadaan yang 

sesungguhnya dengan hati yang baik, dan ini berarti sudah membela Fa.  

Pengikut: Seluruh pengikut di kota Zhenshen kirim salam untuk Shifu.  

Shifu: Terima kasih untuk kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: (1) Mohon bertanya, apakah Fashen dari enam Buddha primitif di kuil 

Fengguo mewakili tingkat asal mula mereka atau tingkat selama Xiulian? 

Shifu: Seyogianya adalah Buddha, mereka sudah menjadi Buddha, jadi tidak ada 

masalah Xiulian dan tingkatan. Mengapa anda bertanya tentang hal ini? Hal ini 

bukan sesuatu dari Dafa dan tidak ada sesuatu hubungan dengan peningkatan 

Xiulian. 

Pengikut: (2) Apakah keenam Buddha primitif itu adalah kehidupan primitif yang 

anda bicarakan? 

Shifu: Sebutan mereka sudah menjadi gelar khusus dari Buddha semacam itu. 

Ketika menyebut mereka primitif, itu menyatakan kurun waktu dari sebutan ini 

sejak berada, karena segala sesuatu bergantian, ia mungkin bukan merupakan 

kehidupan primitif yang pertama lagi. Pada tingkat berbeda dan taraf kondisi 

berbeda ada perbedaan pemahaman terhadap "primitif" ini. Bagi manusia, 

tampaknya sesuatu yang telah melewati sejarah peradaban manusia ini atau 

memiliki sejarah beberapa ribu tahun maka dianggap primitif. Tetapi di mata para 
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Buddha, itu hanyalah sekejap. Bagi kehidupan tingkat tinggi, mereka tidak lagi 

begitu primitif. 

Pengikut: (3) Mengapa patung Buddha Sakyamuni menghadap ke barat? 

Shifu: Anda sedang berkultivasi dalam agama Buddha bukan? Oleh karena itu 

ingin bertanya pada saya hal mengenai Buddha. Saya sedang mengajar Dafa, 

tidak ada hubungannya dengan agama Buddha. Anda duduk di sini sekarang 

adalah takdir pertemuan bagi anda, saya dapat menjawab pertanyaan anda. Kuil -

kuil dibangun menghadap segala arah, ada yang dibangun menghadap ke timur, 

ada yang menghadap ke barat, dan ada yang menghadap ke selatan. Ke 

manapun arah dari muka aula utamanya, pasti ke sanalah arah menghadapnya 

patung Buddha. Hal tersebut tidak menandakan sesuatu, semuanya adalah 

buatan manusia. Buddha adalah nyata dan Sang Sadar yang Agung, sedangkan 

apa yang anda sebut adalah patung besar yang terbuat dari tanah. Jika 

seseorang ingin berkultivasi Buddha, haruslah mengonsentrasikan upaya pada 

kesungguhan peningkatan diri sendiri, segala hal yang dilakukan dengan 

mengandung maksud atau keterikatan terhadap agama Buddha itu sendiri 

bukanlah kultivasi, tetapi adalah suatu hambatan.  

Pengikut: Apakah Zhen, Shan, Ren adalah supermateri? Apakah mereka 

kehidupan primitif? Atau kehidupan super primitif? 

Shifu: Masih tentang agama Buddha. Karena anda telah datang ke sini, itu 

adalah takdir pertemuan, oleh karena itu saya masih ingin menjawab pertanyaan 

anda. Zhen, Shan, Ren adalah karakteristik dari seluruh alam semesta, dan Fa 

alam semesta muncul dari Zhen, Shan, Ren. Semakin ke bawah Fa menjadi 

semakin rumit, tuntutannya menjadi semakin banyak dan semakin besar, seperti 

halnya sebuah piramid. Dafa ini telah menciptakan lingkungan hidup pada 

tingkat-tingkat berbeda bagi seluruh makhluk hidup dalam alam semesta, dan 

telah menciptakan Buddha, Tao, Dewa dan manusia pada tingkat-tingkat berbeda, 

juga iblis dan makhluk hidup lainnya, termasuk langit, bumi dan segala materi. 

Alam semesta ini sangat rumit, sehingga tidak dapat diuraikan dengan jelas 

dengan menggunakan bahasa manusia. Lagipula, ia memiliki kondisi berbeda 

lainnya, yang menyediakan unsur-unsur kehidupan bagi seluruh makhluk hidup 

pada tingkat-tingkat berbeda, seperti prinsip saling menghidupi dan saling 

membatasi, Yin Yang dan sebagainya, dan sebagainya, banyak-banyak hal. 

Mereka semua dihasilkan dari Dafa alam semesta ini. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Sebelum konferensi, saya pernah menelepon orang yang 

bersangkutan untuk memperoleh informasi mengenai syarat untuk menghadiri 

konferensi. Orang yang menerima telepon menanyakan apakah saya adalah 

seorang pengikut Falun Gong dan saya tidak tahu bagaimana menjawabnya pada 

saat itu, karena saya telah mempelajarinya sendiri selama satu tahun. Mohon 

tanya Guru Li, apakah saya dapat dianggap pengikut anda? 
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Shifu: Asalkan anda sungguh-sungguh belajar, maka anda adalah pengikut, tak 

peduli apakah anda belajar sendiri. (Tepuk tangan) Bukankah perubahan yang 

anda alami dan isyarat yang saya berikan kepada anda dalam kehidupan sehari -

hari sudah memberi tahu anda tentang hal ini? Karena anda tidak  memiliki 

lingkungan di mana anda dapat Xiulian bersama dengan kawan-kawan, maka 

ada banyak hal yang belum anda sadari. Tetapi itu bukan berarti anda belum 

berkultivasi, anda seharusnya lebih banyak berlatih Gong bersama murid-murid 

lain, yang akan membuat anda meningkat lebih cepat.  

Pengikut: Guru mengatakan bahwa setelah tahun 92 para Dewa dari berbagai 

agama sudah tidak menangani urusan dunia manusia. Tingkat kesadaran saya 

kurang dan belum memahami apa yang anda maksudkan. Mohon Guru jelaskan 

sejenak. 

Shifu: Saya telah menjelaskan hal ini pada berkali-kali ceramah Fa. Saya datang 

mengajarkan anda Fa kali ini, bukan semata-mata demi menyelamatkan manusia, 

melainkan Fa meluruskan alam semesta, yang berhubungan dengan umat 

manusia. Dengan kata lain, bahkan Dewa-Dewa yang dulu anda percayai, juga 

akan ditata kembali posisi mereka selama pelurusan Fa kali ini, lebih -lebih bagi 

manusia. Bagaimana mereka masih dapat menangani urusan manusia?  

Pengikut: Para pengikut Dafa dari kota-kota Hefei di provinsi Anhui, Shen Yang, 

dan Yanbian mengirimkan salam untuk Shifu! 

Shifu: Terima kasih untuk kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Seseorang mengucapkan hal-hal buruk tentang Dafa dan saya terus 

berdebat dengan dia. Apakah benar bahwa saya tidak mengikuti "Ren" dari Zhen, 

Shan, Ren dalam Dafa? Apakah berdebat dengan orang lain terhitung sebagai 

suatu keterikatan? 

Shifu: Anda kemukakan alasan-alasan dan beri tahu kepada dia dengan hati 

yang bajik dan niat baik. Jika benar-benar dia tidak ingin mendengar, maka 

biarkan saja. Sesungguhnya, anda tidak menyadari bahwa ketika anda berbicara 

kepada dia mengenai prinsip-prinsip dari Dafa, anda sedang mengajarkan Fa dan 

menyebarkan Fa kepada dia, anda sedang membantu dia dan memberi 

penyelamatan kepada dia! Apakah dia ingin atau tidak mendengarnya adalah 

pilihannya, mengapa anda harus berdebat dengannya? Akan lebih efektif kalau 

anda menyikapi semua hal ini dengan niat baik.  

Pengikut: Sewaktu belajar Fa, kadang-kadang saya menyadari sebuah prinsip 

Fa. Tetapi begitu ingin diungkapkan dengan kata-kata, saya merasa bahwa 

pemahaman ini tidak lagi benar. Perasaan semacam ini menjadi semakin nyata.  

Shifu: Benar! Saya baru saja membicarakan hal itu, bukan? Anda hanya dapat 

memahaminya dalam hati dan tidak dapat menjelaskannya dengan kata-kata. 
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Begitu anda menggunakan bahasa manusia untuk mengungkapkannya ke luar, ia 

segera turun menjadi suatu prinsip yang setaraf dengan manusia biasa.  

Pengikut: Di antara praktisi Xiulian, apakah persentase wanita lebih besar 

daripada pria? 

Shifu: Tampaknya saat ini wanita dapat memahami Dafa lebih cepat, dan ini 

benar-benar suatu hal yang bagus.  

Pengikut: Saya pada awalnya sangat suka anak-anak dan juga sangat ingin 

mempunyai anak. Tetapi setelah berhubungan dengan Dafa, saya berpikir betapa 

rendah tingkat umat manusia dan betapa rusaknya moralitas umat manusia. 

Maka mengapa harus melahirkan anak dan membiarkan jiwa yang suci murni itu 

menjadi terpolusi? 

Shifu: Saya beri tahu anda bahwa bukan anda yang menciptakan kehidupan, 

melainkan kehidupan itu yang memasuki kandungan manusia dan bereinkarnasi. 

Apa pun karma yang mungkin dimiliki adalah terbawa oleh dia sendiri. Jika dia 

tidak dilahirkan melalui anda, dia sama saja akan dilahirkan melalui orang lain. 

Anda adalah seorang murid Dafa, mengapa anda masih takut anak-anak anda 

terpolusi? 

Pengikut: Saya adalah guru taman kanak-kanak bagi kaum minoritas. Pekerjaan 

saya adalah mengunjungi berbagai taman kanak-kanak untuk mengajar tradisi 

dan kebudayaan Tiongkok. Saya sangat ingin mengajarkan lima perangkat 

latihan Guru kepada anak-anak, apakah saya boleh melakukan hal ini? 

Shifu: Ini sangat bagus. Sesungguhnya, di daerah-daerah tertentu, dari kepala 

sekolah sampai guru-guru di taman kanak-kanak semuanya berlatih dan anak-

anak itu juga berlatih. Anak-anak tidak memiliki keterikatan, ketika mereka duduk 

di sana, wow! Betapa indah, benar-benar murni dan luar biasa. Tentu saja hal ini 

adalah suatu hal yang baik. Mengajari anak-anak dengan prinsip-prinsip Dafa 

akan memberikan manfaat yang tak berakhir dalam seluruh kehidupan mereka. 

Pengikut: Ada sebagian orang dengan tulus berkultivasi agama Kristen, agama 

Buddha, dan sebagainya, dan tidak mempunyai kesempatan memperoleh Falun 

Dafa, akankah mereka mempunyai suatu jalan keluar? 

Shifu: Sebelum saya mulai melakukan pekerjaan ini, Dewa-Dewa mereka 

dengan jelas telah menunjukkan kepada orang-orang yang benar-benar dapat 

memperoleh penyelamatan di antara mereka. Ada yang memercayai dan ada 

yang tidak memercayai. Saya tidak melihat apa agama dan betapa tinggi jabatan 

seseorang, juga tidak memandang siapakah dia itu, saya hanya memandang hati 

seseorang. Di hadapan saya siapa pun orangnya, pertama-tama dia adalah 

seorang manusia dan saya hanya memandang hati seseorang. Jika anda tidak 

ingin berkultivasi, saya tidak akan memedulikan anda. Jika anda ingin, saya akan 

memberi anda penyelamatan. Demikianlah halnya! Saya tidak memandang 
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formalitas apa pun, tidak memandang jabatan seseorang atau agama apa yang 

dia yakini. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya telah berkultivasi Dafa selama beberapa tahun. Pada beberapa 

bulan terakhir, sewaktu berbagi pengalaman dengan kawan-kawan, saya melihat 

ada pengikut tertentu berbicara panjang lebar tanpa akhir, dan membuat saya 

semakin kurang gairah untuk berbicara. Guru, mohon tanya apakah keadaan 

saya ini benar? 

Shifu: Jika dia berbicara panjang lebar tanpa henti, semakin dia berbicara, 

semakin membuat anda tidak ingin mendengarkannya dan perasaan anda 

semakin gelisah, itu berarti bahwa anda memiliki suatu keterikatan! Jika dia 

semakin terus berbicara berarti pembicaraannya ditujukan pada anda, walaupun 

dia tidak berbicara secara langsung kepada anda. (Tepuk tangan) Ini adalah 

untuk mengekspos keterikatan anda. Sesungguhnya keterikatan anda itu telah 

terekspos, hanya saja anda masih berusaha menutupinya dengan mengatakan 

bahwa orang lain berbicara tanpa henti. Bukankah saya telah memberi tahu 

kepada anda bahwa anda harus melihat ke dalam diri sendiri tak peduli hal apa 

pun yang anda jumpai? Apakah ada suatu keterikatan anda yang muncul? 

Karena anda adalah orang Xiulian dan bukan manusia biasa, mengapa masih 

melihat hal-hal buruk pada manusia biasa dan membandingkan diri sendiri 

dengan mereka. Walaupun dia seorang praktisi Xiulian, tetapi dia masih sedang 

berkultivasi di antara manusia biasa, dia masih memiliki keterikatan yang belum 

disingkirkan dan masih menampilkan tingkah laku manusia biasa. Jika dia tidak 

lagi memiliki ini semua, bukankah dia telah menjadi Buddha? Bukankah dia telah 

menjadi Dewa? Bukankah demikian prinsipnya? Jadi bila terjadi masalah begini 

atau begitu di antara murid-murid, anda lalu mengatakan mengapa orang itu 

kultivasinya sangat kurang, sedangkan anda tidak melihat ke dalam diri sendiri. 

Saya sudah memberi tahu kalian semua di dalam ceramah Fa, ketika konflik 

muncul di antara dua orang dan dilihat oleh orang ketiga, bahkan orang ketiga 

itupun seharusnya berpikir tentang dirinya, "Oh, mereka terjadi suatu konflik, 

mengapa sampai terlihat oleh saya? Apakah karena saya memiliki keterikatan 

tertentu? Apakah saya juga memiliki masalah seperti itu?" Karena anda sedang 

Xiulian, anda harus benar-benar bertanggung jawab pada diri sendiri dan harus 

melihat ke dalam diri. Di samping itu, saya juga ingin menyinggung sejenak 

bahwa ada murid yang berbicara panjang lebar tanpa henti mengenai hal -hal 

yang tidak ada hubungannya dengan Dafa dan Xiulian sewaktu belajar Fa 

bersama, itu adalah mengganggu murid dan kultivasi murid, anda harus memberi 

perhatian khusus dan harus menunjukkannya secara tegas.  

Pengikut: Ketika melihat sisi egois dari orang Xiulian, saya merasa sangat tidak 

nyaman. 

Shifu: Kalau begitu anda memiliki keterikatan lagi, seharusnya siapa pun tidak 

dapat menggoyahkan hati orang Xiulian. Ketika anda melihat keegoisannya 

muncul, mungkin ia muncul agar anda memberi tahu kepada dia dan membuat 
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dia sadar lalu menyingkirkannya. Jika anda terpengaruh oleh keegoisannya dan 

tidak nyaman dibuatnya, bagaimana dapat dikatakan bahwa anda tidak memiliki 

suatu keterikatan? Bukankah demikian?  

Pengikut: Mengapa bila seseorang muncul gangguan iblis oleh perasaan sendiri, 

dia akan jatuh tuntas ke bawah dan tidak akan dapat berkultivasi lagi?  

Shifu: Yang saya katakan berupa perumpamaan, jika gangguan iblis oleh 

perasaan sendiri sudah sampai taraf yang tidak dapat ditolong lagi, dia akan 

jatuh tuntas ke bawah. Jika dia dapat menyadari apa yang terjadi, maka masih 

ada harapan untuk ditolong. Atas dasar prinsip Fa, saya memberi tahu kalian 

semua mengenai bahaya dari gangguan iblis oleh perasaan sendiri.  

Pengikut: Apakah orang Xiulian dapat memperbaiki sistem pendidikan agar 

mempermudah orang-orang di masyarakat untuk menerima Dafa? 

Shifu: Ada banyak murid yang merasa bahwa Dafa sangat baik, dapat mengubah 

segala hati manusia, dapat meningkatkan derajat manusia, dan dapat membuat 

masyarakat benar-benar mencapai keadaan terbaik, keadaan dengan standar 

moral yang tinggi. Dengan demikian banyak murid dan juga manusia biasa yang 

tidak berkultivasi lalu berpikir bahwa bila secara umum dapat diterima oleh 

segenap masyarakat dan membuat lebih banyak orang berperilaku seperti ini, 

betapa indah masyarakat jadinya! Sesungguhnya pikiran anda masih berada 

pada masyarakat manusia biasa. Saya hanya dapat memberi tahu anda seperti 

ini karena pemahaman anda terhadap Fa masih belum begitu dalam, dan belum 

mengerti dengan jelas bahwa Fa ini yang sedang saya ajarkan bukan demi 

mencapai sesuatu dalam masyarakat manusia biasa, melainkan demi mengajar 

Fa kepada orang Xiulian, agar orang Xiulian memperoleh penyelamatan. 

Masyarakat manusia biasa memanglah masyarakat manusia biasa, jika sungguh-

sungguh ada pejabat tinggi di antara manusia biasa yang menggunakan prinsip -

prinsip kebaikan dari Dafa untuk mengubah standar moral masyarakat yang 

merosot dari hari ke hari, maka hal itu adalah penampilan dari hati baik manusia 

dan saya tidak menentangnya. Karena penyebaran Dafa adalah untuk kebaikan 

manusia, jadi demikianlah. Semua itu adalah hal-hal dari manusia biasa, hal-hal 

pada tahap berikutnya ketika Fa meluruskan dunia manusia di masa mendatang.  

Pengikut: Seluruh murid-murid Taiwan mengirimkan salam kepada anda! 

Shifu: Terima kasih untuk kalian semua! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada anda. 

Apakah tingkat kemampuan seseorang muncul bersamaan dengan Yuanshen-

nya pada saat lahir ataukah diatur berdasarkan De dan karmanya? 

Shifu: Ada dua macam kemampuan yang anda bicarakan. Pertama adalah apa 

yang disebut kepintaran oleh manusia biasa, ini sama sekali tidak berguna apa-

apa di dalam Xiulian, malahan suatu rintangan serius; kemampuan la in adalah 
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manifestasi dari kemampuan yang melampaui manusia biasa di dalam Xiulian, 

kemampuan tersebut dikarenakan unsur-unsur sebelum lahir dan juga setelah 

lahir. Tetapi di dalam Xiulian hal ini bukan standar untuk menentukan tingkat 

seseorang, untuk melihat bagaimana keadaan kultivasi seseorang dan 

kemampuan seseorang dalam memahami Fa, maka harus melihat dasar 

bawaannya. Watak hakiki yang semula dari manusia telah terbenam selama 

kurun waktu yang lama sekali melewati kehidupan demi kehidupan dalam 

reinkarnasi. Seberapa banyak watak hakiki dari masing-masing orang yang masih 

dapat ditampilkan, itu adalah seberapa baik dasar bawaan dari tingkat kesadaran 

seseorang. 

Pengikut: Keagungan citra Buddha, Tao dan Dewa yang digambarkan dalam 

seni ukir dan lukisan di berbagai tempat di seluruh dunia yang tertinggal dari 

masa lampau, dengan cara bagaimanakah sehingga dapat dipertahankan di 

dunia manusia? 

Shifu: Anda bertanya bagaimana manusia dapat mengetahui tentang citra 

Buddha. Ada perbedaan sangat besar antara manusia yang hidup pada masa 

ketika moralitas umat manusia sangat bagus dan manusia yang hidup pada masa 

ketika moralitas umat manusia buruk. Semakin tinggi standar moral masyarakat 

manusia, semakin banyak Dewa menampakkan kebenaran alam semesta kepada 

manusia, itu adalah keadaan yang diwujudkan oleh keseluruhan masyarakat. 

Sedangkan masyarakat sekarang sudah tidak baik, karena apa yang dipercayai 

oleh masyarakat sekarang adalah ilmu pengetahuan dan bukan Dewa, sehingga 

manusia semakin tidak dapat melihat. Namun ilmu pengetahuan ini adalah 

diciptakan oleh manusia planet untuk manusia, dia juga kehidupan pada ruang 

dimensi ini, hanya saja dia adalah makhluk hidup dari planet lain. Banyak lukisan 

dinding di gedung Louvre di Prancis menggambarkan hal-hal tentang Dewa, 

dilukisnya dengan sangat realistik, saya telah melihatnya dan memang demikian 

keadaannya. Tetapi ia merupakan peninggalan dari suatu masa ketika agama 

Kristen mencapai puncaknya. Dengan kata lain, ia merupakan peninggalan dari 

suatu masa ketika standar moral manusia dalam keadaan terbaik dan manusia 

sangat percaya kepada Dewa. Maka ada banyak seniman yang juga adalah umat 

Kristiani setia, Dewa-Dewa seyogianya akan memperlihatkan sesuatu kepada 

mereka, dan mereka akan dapat melihatnya. Kalian semua tahu bahwa seniman 

mempunyai daya ingat sekejap yang sangat baik, setelah melihat pemandangan 

Dewa tersebut, mereka lalu dapat melukisnya. Saya rasa mereka melukisnya 

sangat mendekati kenyataan, sangat realistik, dan lukisan-lukisan itu benar-

benar seperti apa adanya. Setelah menyaksikan lukisan dinding semacam ini, 

banyak orang akan timbul semacam perasaan sakral dan penuh hormat, 

semacam penghormatan kepada Dewa-Dewa yang agung. Beginilah caranya 

citra Buddha ditinggalkan kepada manusia. 

Pengikut: Materi yang terbentuk melalui kesempurnaan Xiulian adalah sangat 

berharga bagi tingkat-tingkat atas. Apakah yang dimaksud adalah balik ke asal 

kembali ke jati diri ditambah dengan proses Xiulian? 
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Shifu: Sama sekali tidak seperti hubungan yang anda kira, karena proses Xiulian 

anda sesungguhnya adalah balik ke asal kembali ke jati diri. "Materi yang 

terbentuk melalui kesempurnaan Xiulian adalah sangat berharga bagi tingkat -

tingkat atas," hal ini tidak masuk akal. Bagi Dewa pada tingkat lebih tinggi yang 

melampaui taraf pencapaian kesempurnaan anda, materi tersebut mungkin tidak 

berharga. Bahkan bagi Dewa pada tingkat yang lebih tinggi lagi, mereka 

menganggapnya sebagai tanah. Sesungguhnya apa pun yang tidak baik dalam 

alam semesta seluruhnya jatuh ke sini ke dalam masyarakat manusia ini. 

Pengikut: Dapatkah penganut agama Kristen berkultivasi di dalam Dafa? 

Shifu: Saya tadi masih berkata begini: Saya katakan bahwa para Dewa, mereka 

sama sekali tidak menganggap penting perihal agama, karena agama adalah 

sesuatu yang dibuat oleh manusia. Ketika Yesus berada di dunia, sama sekali 

tidak ada gereja, dan tidak ada agama Kristen. Ketika Sakyamuni berada di dunia, 

juga tidak ada kuil, adalah dibuat oleh manusia. Ketika Sakyamuni berada di 

dunia juga tidak ada kitab suci, dan ketika Yesus berada di dunia juga tidak ada 

kitab Injil, orang menulisnya di kemudian hari dengan mengingat kembali apa 

yang mereka katakan pada waktu itu. 

Maka Buddha dan Dewa sama sekali tidak memandang penting perihal 

formalitas atau bukan yang dilakukan manusia, untuk apa memedulikan 

formalitas anda itu? Agama bukan suatu hal yang buruk bagi manusia, tetapi jika 

manusia menjadi terikat kepada bentuk itu sendiri, maka mereka bukan sungguh-

sungguh pengikut Dewa dan Buddha. Seperti kalian semua ketahui, selama 

Revolusi Besar Kebudayaan kuil-kuil itu dihancurkan, mengapa Buddha tidak 

memedulikan pada saat itu? Untuk apa mereka harus peduli? Segala macam 

orang pergi ke kuil itu, memohon apa saja. Mereka yang memohon sesuatu pada 

Buddha bukan sedang berkultivasi, tujuan mereka memuja Buddha adalah untuk 

memperoleh berkah Buddha agar mendapatkan anak, kekayaan atau 

memperoleh berkah agar terbebas dari bencana dan malapetaka. Apakah 

Buddha hadir untuk melakukan hal itu bagi anda? Buddha secara dasar 

mengatasi penyelamatan seluruh makhluk hidup dan menyelamatkan anda ke 

surga, sedangkan anda malah mengejar kenyamanan di antara manusia biasa. 

Oleh karena itu bagi Buddha, sifat hati yang memohon sesuatu dar i Buddha 

adalah sifat hati yang paling buruk, suatu sifat hati yang membuat Buddha 

merasa tidak nyaman. Manusia tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan, 

memperlakukan Buddha dengan perasaan manusia: "Saya ucapkan Buddha, 

Bodhisattva sangat baik, penuh belas kasih, oleh karena itu Buddha dan 

Bodhisattva harus memenuhi apa yang saya mohon; saya ucapkan anda adalah 

Buddha yang baik, semoga Buddha berkenan." Manusia mengira Buddha merasa 

senang dengan beberapa kata seperti itu, manusia mengira bahwa hati manusia 

dapat menggerakkan hati Buddha, mereka mengira dengan beberapa pujian akan 

membuat Buddha senang, betapa menggelikan. Ketika orang-orang semacam ini 

memuja patung Buddha di sana, apakah Buddha itu masih dapat diam di sana? 

Sudah sebal mendengar kata-kata itu, Buddha pun sejak dini sudah tidak berada 
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di sana, Buddha sudah tidak berada pada patung itu, maka roh jahat pengacau 

dunia akan datang menerima jasa dupa, lalu apa yang dipuja oleh manusia? 

Kalian semua pikirkanlah, apa gunanya mempertahankan kuil semacam itu? Jika 

manusia tidak menghancurkannya, Buddha juga akan menghantamnya dengan 

sebuah petir, bukankah begini prinsipnya? Oleh karena itu Dewa hanya 

memandang hati manusia, jika hati anda tidak mencapai standar dari Xiulian itu, 

dan anda membela agama Buddha, membela agama itu, apa gunanya? 

Bukankah manusia yang menciptakan semua ini? Jadi yang anda bela adalah 

agama, dan anda terikat pada agama itu sendiri. Anda berkata, "Saya telah 

membela agama itu, maka saya dapat menjadi Buddha, dapat menjadi Dewa, 

dapat pergi ke surga," bukankah itu lelucon? 

Pengikut: Apakah agama Kristen tidak jauh berbeda dari Falun Dafa, hanya 

perbedaan antara Barat dan Timur? 

Shifu: Perbedaannya sangat besar, Falun Dafa adalah Fa yang menciptakan 

alam semesta, termasuk segala makhluk hidup, meliputi manusia dan Dewa, 

langit dan bumi, segala hal dan segala benda. Semua Dewa-Dewa dihasilkan 

oleh Dafa alam semesta. Anda semestinya melihat pada buku "Zhuan Falun". 

Dalam buku itu saya telah menguraikan perihal ini dengan jelas. Anda dapat 

membaca bukunya, karena "Zhuan Falun" edisi bahasa Inggris sudah ada.  

Pengikut: Saya mempunyai sebuah pertanyaan, mohon anda berkenan 

menjawabnya. Selama saya berkultivasi, dalam periode lebih dari tiga tahun saya 

telah melewati rintangan-rintangan dengan mudah, tetapi tahun lalu ujiannya 

baru tampak, ada darah dalam kotoran saya selama beberapa bulan, mengapa 

begini? Sekarang ia sudah memengaruhi kesehatan saya, dapatkah saya 

meningkat dengan kultivasi seperti ini? 

Shifu: Barangkali anda semua telah mengerti dengan jelas, pertanyaan ini 

sendiri memiliki masalah di dalamnya. Anda masih ingin tanpa kejadian apa pun 

seperti halnya selama tiga tahun itu, apakah itu Xiulian? Apakah anda benar -

benar gigih dalam tiga tahun ini? Apakah anda telah benar-benar memperlakukan 

diri sendiri sebagai orang Xiulian? Apakah anda telah memenuhi standar? 

Kadang-kadang di dalam hati anda menganggap masalah keluarga lebih penting 

daripada Fa, yang anda pikirkan adalah mencari uang dan terikat pada kasih 

sayang keluarga, semua ini dianggap lebih penting daripada Fa, dan anda tidak 

ingin menyingkirkan karma diri sendiri atau menahan suatu penderitaan, apakah 

ini seorang pengikut yang berkultivasi sejati? Jika berkultivasi seperti ini, 

meskipun sepuluh tahun juga tidak akan ada perubahan apa pun. Ketika saya 

mulai benar-benar mengangkat anda ke atas, mulai membersihkan tubuh anda, 

gumpalan darah, kotoran darah dan hal-hal buruk dari masa lampau disingkirkan 

ke luar, anda lalu menganggapnya sebagai tubuh anda timbul masalah. Anda 

tidak dapat meneguhkan pikiran lurus, tidak percaya bahwa hal ini adalah Guru 

yang sedang melakukan pembersihan selama Xiulian. Xiulian adalah suatu 

masalah yang demikian serius, namun anda menganggapnya sebagai penyakit, 
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bagaimana saya memandang masalah ini? Apakah ini sedang melewati ujian? 

Hati anda masih belum mantap. Sesungguhnya ini adalah suatu hal yang bagus, 

membersihkan tubuh untuk anda, siapa yang akan melakukan hal semacam ini 

untuk anda? Bukankah ini dilakukan bagi anda karena anda ingin berkultivasi? 

Ketika menghadapi masalah ini, anda tidak dapat memahaminya dengan benar, 

masih saja berkultivasi dengan lamban seperti itu, tidak dapat maju dengan gigih. 

Ketika anda tidak dapat memahami semua ini atas dasar Fa, maka proses 

pembersihan tubuh anda akan diulur panjang, seolah tak berkesudahan, selalu 

dalam keadaan demikian berlarut-larut sampai beberapa bulan. Kemudian pikiran 

anda semakin kurang mantap, dan rintangan tampak lebih besar seiring waktu 

berlalu, dan bahkan lebih sulit dilewati: "Mengapa berlarut sampai begitu lama, 

dan masih tidak dapat dilewati?" Pikiran pun mulai goyah: "Apakah Xiulian ini 

tidak berfungsi? Apakah Guru tidak memedulikan saya? Atau apa yang terjadi? Ia 

sudah memengaruhi kesehatan saya." Pada masalah ini anda tidak dapat 

memperlakukan diri sebagai seorang praktisi Xiulian.  

Ada banyak masalah konkret, biasanya saya tidak ingin mengatakannya 

kepada anda, tetapi coba kalian semua pikirkanlah, banyak orang setelah 

berkultivasi Dafa, apa yang disebut penyakit tak terobati , atau pasien dalam 

keadaan kritis, telah sembuh seluruhnya. Karena mereka tidak memiliki 

keterikatan, mereka maju dengan gigih dan tidak memikirkan penyakitnya sama 

sekali. "Rumah sakit sudah memvonis saya mati, mengapa saya takut mati; 

sekarang saya telah memperoleh Dafa, saya akan berkultivasi! Berapa pun yang 

saya dapat peroleh sudah cukup, saya akan berkultivasi dengan segenap usaha 

dan berlatih!" Tanpa terasa penyakitnya telah lenyap seluruhnya, karena mereka 

tidak punya keterikatan apa pun terhadap penyakitnya. Namun ada juga yang 

mendapat penyakit berat, termasuk pasien dengan penyakit tak terobati, dan 

mereka meninggal. Mengapa demikian? Karena mereka datang sepenuhnya 

untuk mengobati penyakit, dan di dalam latihan mereka tidak dapat melepaskan 

keterikatan diri sendiri. Mereka berpikir: "Orang itu melalui latihan Falun Gong 

telah sembuh dari penyakit fatal, saya juga dapat sembuh dengan melatihnya! 

Maka saya datang berlatih, Guru ini pasti memerhatikan saya juga!" Mereka 

berpikir: "Sepanjang saya membaca buku, sepanjang saya melakukan latihan, 

Guru tentu akan menyingkirkan penyakit saya." Coba lihatlah, mereka hanya 

terpaut sedikit cacat ini pada pikirannya, mereka masih berpikir: "Guru tentu akan 

menyingkirkan penyakit saya." Pada permukaan mereka sedang berkultivasi dan 

membaca buku sama seperti murid-murid lainnya, tetapi bukankah mereka 

membaca buku demi penyakit itu? Saya harus melihat pada hakikatnya. Xiulian 

adalah serius, apakah anda menipu Buddha? Apakah anda menipu Guru? Anda 

hanya menipu diri sendiri. Tanpa hakikat anda berubah, dapatkah anda dianggap 

sungguh-sungguh berkultivasi? Mengapa murid-murid dapat mengalami ujian 

dalam mimpinya? Karena di saat segala sesuatu yang dapat menutupi 

keterikatan anda telah tertidur, saya kemudian akan melihat bagaimana keadaan 

anda. Anda harus benar-benar mencapai standar orang Xiulian, bukankah begini 

prinsipnya? Anda telah belajar Dafa, namun masih tidak maju dengan gigih, 
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jangan sampai kehilangan kesempatan, karena ada begitu banyak orang yang 

bahkan tidak dapat memperoleh Fa. 

Pengikut: Mengapa begitu saya mengikuti latihan bersama, suami saya merasa 

tidak senang? 

Shifu: Hal itu disebabkan oleh karma anda, sekali anda mulai Xiulian, apakah 

anda boleh tidak membayar hutang-hutang yang terkumpul lewat banyak 

kehidupan di masa lampau dan dengan enak-enak lalu menjadi Dewa, 

bagaimana hal itu dapat dibenarkan? Dewa macam apa begini jadinya? Setelah 

membuat karma tidak bertanggung jawab, bagaimana hal itu dapat dibenarkan! 

Ketika Dewa melihat jiwa seorang manusia, dia tidak melihat pada satu masa 

kehidupan seseorang. Reinkarnasi melalui kehidupan demi kehidupan sama 

halnya seperti melewati hari demi hari. Tidak dibenarkan jika setelah anda tidur 

dan bangun di pagi hari, anda katakan bahwa anda tidak mengakui apa yang 

dilakukan kemarin. Bukankah begini? Dewa melihat jiwa anda secara 

keseluruhan, apa pun yang telah anda lakukan pada periode waktu tertentu 

semuanya akan terlihat. 

Pengikut: Bagaimana meningkatkan kemampuan toleransi? 

Shifu: Selama Xiulian anda ia akan membesar secara alami, hal ini bukan 

sesuatu yang dilakukan dengan niat. Semakin banyak keterikatan yang dilepas, 

semakin lapang hati seseorang jadinya, dan semakin besar toleransinya terhadap 

segala sesuatu. 

Pengikut: Dalam suatu mimpi, saya bermimpi Guru mengirimkan saya empat 

gelas kaca, tetapi hanya satu yang utuh. Hari berikutnya saya bermimpi 

mempunyai empat anak perempuan, tetapi hanya satu yang bertahan hidup. 

Teman-teman praktisi menyadari hal itu bahwa saya barangkali hanya menerima 

seperempat dari apa yang Guru berikan, apakah hal ini benar? 

Shifu: Itu diberikan kepada anda untuk disadari, jadi saya tidak dapat 

menyingkapnya. Jika saya menyingkapnya, maka bukankah berarti hal itu 

diberikan bagi diri saya untuk disadari?  

Pengikut: Setelah mencapai taraf kondisi Buddha, apakah masih ada Yuanshen 

dan Fu Yuanshen? 

Shifu: Tentu tidak ada. Bukankah saya telah bicarakan dalam “Zhuan Falun”, 

bahwa setelah mencapai kesempurnaan, jiwa sekunder hanya dapat eksis 

sebagai pelindung Fa atau dalam bentuk lainnya. 

Pengikut: Tiongkok merupakan suatu lingkungan yang baik untuk Xiulian. 

Apakah hasil Xiulian akan terpengaruh setelah saya tinggal di Australia untuk 

satu periode waktu? 

Shifu: Tidak, sepanjang anda berkultivasi, di mana saja sama.  
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Pengikut: Ketika saya duduk bermeditasi selama satu jam, biasanya saya 

merasakan lama waktunya dan saya harus menyelesaikannya dengan menahan 

sakit. Tetapi saya temukan bahwa pada saat saya sedang dalam pelenyapan 

karma, waktu meditasi berlalu dengan sangat cepat, sebentar saja sudah selesai 

dan perasaan juga berbeda, apakah keadaan ini benar? 

Shifu: Semua ini adalah keadaan yang muncul selama melakukan latihan dan 

terjadi secara sangat alami.  

Pengikut: Ketika sedang melenyapkan karma dan saya bermeditasi, apakah 

kedua sisi akan melenyapkan karma? 

Shifu: Dua sisi yang mana? Sisi yang sudah dikultivasi dengan baik tidak akan 

merasa sakit, sedangkan mengenai dua tungkai dari tubuh, ia tentu akan sakit. 

Setelah duduk dalam waktu lama, tidak hanya tungkai yang sakit, punggung pun 

nyeri dan kaku, juga perasaan gelisah dan jengkel seluruhnya akan muncul. 

Demikianlah mengalami penderitaan fisik dan mental! Ketika tungkai sakit itu 

hanyalah menahan secara fisik, sementara itu dalam duduk meditasi seseorang 

mungkin juga mengalami gelisah, kemudian ingin menurunkan kaki. Banyak 

praktisi kita mempunyai perasaan semacam ini. Dengan penderitaan akan dapat 

melenyapkan karma. 

Pengikut: Saya merasa sangat beruntung dapat melihat anda pribadi, dan 

sekarang saya mempunyai sebuah pertanyaan. Anda berbicara mengenai 

spesialisasi tunggal. Jika biasanya saya membaca kitab-kitab dan buku-buku 

Buddha, saya kira bagi murid tingkat rendah seperti saya, itu akan bermanfaat. 

Kemudian berangsur-angsur mencapai standar, karena agama Buddha juga 

adalah Fa Buddha, apakah ini benar? 

Shifu: Cara berpikir anda tidak benar, karena Dafa dan agama Buddha bukan 

suatu hal yang sama. Anda harus lebih banyak membaca "Zhuan Falun". Saya 

sebenarnya ingin berbicara banyak kepada anda, apa yang anda ingin ketahui 

juga banyak, tetapi saya tidak punya banyak waktu sekarang. Di sini saya 

sedang berbicara dengan pengikut Xiulian saya mengenai masalah-masalah 

yang mereka temui selama Xiulian pada tingkat-tingkat berbeda. Jika anda ingin 

berkultivasi, maka bacalah buku, setelah baca "Zhuan Falun", kemudian anda 

dapat memutuskan, apakah berkultivasi atau membaca kitab-kitab Buddha, anda 

sendiri yang memutuskan, Dafa adalah berbeda dari semua agama.  

Pengikut: Melihat anda, saya merasa terharu dan tak bisa berkata apa-apa, ingin 

mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dikatakan, pada saat itu 

apakah kesadaran utama saya tidak jelas atau Qing manusia saya terlalu kuat?  

Shifu: Semuanya juga bukan. Ketika banyak murid melihat saya, tidak hanya 

anda, mereka juga tidak bisa berkata apa-apa. Karena pada waktu itu, bagian 

anda yang telah dikultivasi dengan baik terbangkit semangatnya. Sisi yang telah 

terkultivasi dengan baik mengetahui segalanya mengenai prinsip-prinsip Fa pada 
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tingkat itu, jadi setelah melihat saya tidak ada sesuatu yang ditanyakan. Shifu 

telah melakukan begitu banyak hal untuk anda semua, dan sisi anda yang telah 

sadar mengetahuinya. Pada permukaan, saya semata-mata menguraikan Fa 

untuk anda, sedangkan peningkatan anda pada aspek lain, termasuk 

melenyapkan karma bagi anda dan banyak hal yang dikerjakan untuk anda, 

sebagian dari diri anda dapat melihatnya. Maka setelah melihat saya, anda ingin 

menangis, namun sisi anda yang belum dikultivasi dengan baik tidak tahu 

mengapa menangis. Demikianlah keadaannya. Karena kalian tahu bahwa tidak 

ada cara untuk melukiskan hal-hal yang Shifu telah kerjakan untuk anda. Dalam 

dunia kacau yang tak tertolong lagi, dalam keadaan moralitas manusia yang 

merosot drastis, saya telah membantu anda melenyapkan karma dan memberi 

anda demikian banyak benda. Jika tidak bertemu kesempatan seperti ini, siapa 

pun tidak akan melakukannya. Demikianlah keadaannya. Jadi bagian anda yang 

di sana telah melihat semua ini. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya ingin bertanya, bagaimana saya mengetahui bahwa saya telah 

memperoleh Fa? Di masa lalu saya mengidap penyakit diabetas dan kolesterol 

tinggi, dan setelah berkultivasi Falun Gong semuanya telah sembuh. Apakah ini 

berarti bahwa saya sudah memperoleh Fa? 

Shifu: Bukankah ini berarti anda sedang diperhatikan? Xiulian selalu harus 

menyelaraskan tubuh menjadi baik terlebih dahulu, kemudian memasuki tahap 

Xiulian yang sesungguhnya. Anda sudah berada dalam berlangsungnya 

perubahan. Seandainya saya tidak memerhatikan anda, perubahan semacam ini 

tidak akan terjadi. Bukankah ini adalah perubahan di dalam Fa? Anda seyogianya 

banyak membaca buku dan belajar Fa, maju dengan gigih.  

Pengikut: Dalam kultivasi, apakah dibenarkan sambil mengucapkan kata kunci 

sambil melakukan latihan? 

Shifu: Mengucapkan kata kunci sebelum melakukan latihan. Selama latihan tidak 

perlu diucapkan, paling baik sama sekali tidak memikirkan apa pun, itulah yang 

terbaik. 

Pengikut: Dapatkah murid yang baru masuk belajar mencapai kesempurnaan 

bersama dengan pengikut yang telah berkultivasi selama beberapa tahun? Ada 

beberapa orang tua yang tingkat pendidikannya terbatas, serta faktor -faktor yang 

ada pada dirinya, khususnya daya pemahaman Fa yang rendah, bagaimana kita 

menyikapi pencapaian kesempurnaan mereka dalam Xiulian? 

Shifu: Anda seharusnya jangan meremehkan orang tua. Semua tergantung pada 

tingkat kegigihan seseorang, tidak dapat dilihat umur mereka seperti itu. Asalkan 

saya telah memperkenankan anda memperoleh Fa, saya akan selalu memberi 

anda cukup waktu. Tetapi jika anda tidak gigih maju, tidak dapat memperlakukan 

diri sebagai orang Xiulian, maka segalanya akan sia-sia. Saya memberi anda 

cukup waktu, adalah waktu yang cukup bagi anda untuk gigih maju, bukan waktu 

untuk anda berkultivasi dengan setengah hati.  
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Pengikut: Tiga hari setelah anak saya dilahirkan, saya melihat seorang tua asing 

berjenggot putih mengenakan pakaian hitam dan sebuah topi, menutupi anak 

dengan sebuah selimut. Kami sekeluarga semuanya Xiulian Dafa, seharusnya 

Fashen Guru yang hadir, bukan orang tua asing itu. Saya tidak mengerti, jadi 

bolehkah saya mohon Shifu menjelaskan hal ini sejenak? 

Shifu: Saya memiliki citra berbeda pada tingkat-tingkat berbeda, dan saya juga 

memiliki surga berbeda pada tingkat-tingkat berbeda. Di samping itu, dari mana 

anak itu datang memperoleh Fa atau apakah ia diikuti dan diamati oleh Dewa 

tertentu, saya tidak dapat mengatakan apa pun pada anda tentang hal ini. Anda 

cukup dengan menjalani terus kultivasi, setelah melihat kejadian ini seharusnya 

lebih gigih. 

Pengikut: Kami sangat berharap para pengikut dari ras kulit putih yang telah 

memperoleh manfaat dari Dafa dapat melangkah maju secara proaktif untuk 

memperkenalkan Dafa kepada teman-teman etnis mereka. 

Shifu: Setiap pengikut Dafa, apakah ia orang kulit putih, atau orang Tionghoa, 

atau orang dari etnis lain, mereka semua tahu apa yang seharusnya mereka 

lakukan di dalam Xiulian. 

Pengikut: Setelah tiba di Australia saya perlu waktu empat bulan untuk 

menemukan tempat latihan. Semua murid tampak kenal, walaupun saya belum 

pernah bertemu mereka sebelumnya. Pada saat konferensi berbagi pengalaman, 

semua praktisi Xiulian Dafa yang saya jumpai juga tampak seolah-olah dulu 

pernah bertemu dan tidak merasa asing, tak tahu mengapa demikian? 

Shifu: Tentu saja demikian. Pengikut Dafa kita semuanya berkultivasi Fa yang 

sama, semuanya berkultivasi di dalam Dafa. Sisi yang telah dikultivasi dengan 

baik saling mengenal dengan sangat akrab, dan di antara kalian mungkin ada 

yang saling mengenal pada suatu siklus kehidupan. 

Pengikut: Dalam benak saya sering kosong, tetapi seringkali ada orang bertanya 

kepada saya, "Anda mengatakan Falun Gong baik, lalu mengapa anda tidak ingat 

apa pun?" 

Shifu: Karena sisi yang telah dikultivasi dengan baik, sisi yang telah mengerti 

sudah dipisahkan, dan sisi yang tidak mengerti selalu merupakan sisi yang belum 

dikultivasi dengan baik. Karena tidak membiarkan hal-hal yang mengganggu 

anda memerankan fungsinya lagi.  

Pengikut: Sejak masa kanak-kanak saya merasa rendah diri. Apakah rendah diri 

juga suatu keterikatan yang harus disingkirkan? 

Shifu: Benar. Singkirkan dia, karena sekarang anda adalah kehidupan yang 

paling beruntung di alam semesta, anda adalah seorang murid Dafa, bahkan 

Dewa di atas langit juga iri kepada anda, jadi untuk apa anda merasa rendah diri.  
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Konferensi kita selama dua hari sudah hampir selesai. Melalui konferensi Fa 

dua hari ini, saya kira anda semua telah memperoleh peningkatan tertentu. Juga, 

konferensi Fa kali ini diselenggarakan dengan sangat sempurna dan sangat 

bagus, telah mencapai hasil yang diharapkan. Melalui konferensi Fa kali ini akan 

memungkinkan setiap murid untuk menemukan jarak kesenjangan, agar dalam 

Xiulian selanjutnya, maju terus dengan gigih, memperkuat keyakinan Xiulian 

anda sekalian, agar konferensi Fa ini benar-benar dilaksanakan mencapai 

tujuannya. Inilah tujuan penyelenggaraan konferensi. Saya juga berharap melalui 

konferensi Fa, anda sekalian dapat menjadikannya sebagai tenaga penggerak, 

untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri dalam Xiulian sekarang dan 

seterusnya. Ada lebih banyak murid baru yang hadir di sini, dan sebagian belum 

memiliki pemahaman banyak tentang Dafa. Karena anda telah melangkah masuk 

ke dalam pintu ini dan telah melihat semua ini, saya harap anda mendapatkan 

sebuah buku dan mempelajarinya. Mengapa ada begitu banyak orang yang 

sedang mempelajarinya, dan mengapa ada begitu banyak orang yang sedang 

berkultivasi? Di dalam arena kita ini, barangkali anda juga merasakan suasana 

yang damai harmonis, ini adalah sesuatu yang saat sekarang tidak dapat anda 

temukan baik dalam keadaan apa pun dan lingkungan apa pun.  

Sewaktu melakukan hal ini saya telah mempertimbangkan untuk tanggung 

jawab kepada manusia dan kepada masyarakat, tentu tidak akan menimbulkan 

masalah bagi masyarakat. Biarpun di wilayah mana murid kita berada, mereka 

akan menjadi orang baik. Bila kita menemui masalah apa pun atau kesulitan apa 

pun, kita harus menggunakan hati yang belas kasih dan niat baik untuk berbicara 

kepada orang lain, dan mutlak tidak boleh sisi buruk anda yang berperan.  

Konferensi Fa ini sudah hampir selesai, dan saya harap anda semua akan 

lebih gigih maju sekarang dan seterusnya. Setelah konferensi Fa ini akan ada 

lebih banyak murid yang belajar Fa, berbekal pengalaman yang lalu memberikan 

inspirasi bagi masa depan, dan saya kira anda semua akan dapat melakukan 

dengan baik. Akhirnya, saya berharap anda semua gigih maju dengan tanpa 

henti dan secepatnya mencapai kesempurnaan! (Tepuk tangan) 


