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Ceramah Fa pada Konferensi Fa di Swiss 

(Li Hongzhi, 04 September 1998 di Jenewa) 

Salam untuk anda sekalian! 

Di antara orang-orang yang duduk di sini, ada yang baru saja datang dari 

konferensi Fa di Singapura, ada yang datang dari negara dan wilayah lainnya, dan ada 

juga praktisi baru. Tujuan utama dari penyelenggaraan konferensi Fa kita adalah agar 

anda semua saling menggunakan sebagai referensi dari pengalaman orang lain di 

dalam Xiulian untuk menemukan kekurangan sendiri, sehingga anda semua dapat 

meningkat secara bersamaan. Pada saat yang sama, hal ini sendiri juga merupakan 

suatu kesempatan untuk menyebarkan Fa. Semua yang hendak kita lakukan adalah 

agar kita semua dapat Xiulian dan meningkat. Mutlak bukan mengutamakan formalitas. 

Oleh sebab itu, suatu saat di masa mendatang kapanpun bila kita menyelenggarakan 

konferensi Fa, haruslah berpegang pada prinsip ini agar benar-benar dapat membuat 

para praktisi meningkat. Harus dapat memenuhi ketentuan ini kita baru dapat 

menyelenggarakan konferensi semacam ini. Jika konferensi Fa diadakan terlalu banyak, 

terlalu sering, akan mudah membawa kita pada suatu kompetisi, anda melakukan 

dengan cara begini, saya melakukan dengan cara begitu, semua berpegang erat pada 

perasaan manusia biasa. Ini tidak benar. Kita semua harus bertitik tolak dari Fa, dan 

menyelenggarakan konferensi seperti ini sepenuhnya untuk Xiulian para praktisi. 

Hadirin yang duduk di sini lebih banyak praktisi lama. Saya sungguh senang 

melihat kalian semua. Kita benar-benar sedang meningkatkan diri di jalur Xiulian ini 

dengan pesat. Kalian sementara masih belum dapat melihat perubahan diri kalian, 

tetapi perubahan itu sungguh luar biasa; hal ini kalian akan dapat membuktikan dan 

melihatnya tidak lama kemudian di masa mendatang. Oleh karena itu saya sungguh 

merasa senang. 

Selama Xiulian kalian dalam satu periode ini, melalui mendengarkan Fa yang 

saya ajarkan pada konferensi Fa dan belajar "Zhuan Falun" secara mendalam dan 

terus-menerus, kalian dapat melihat banyak manifestasi kebenaran yang berbeda serta 

memperoleh pemahaman berbeda yang makin mendalam terhadap Fa. Sementara itu, 

saya juga ingin membicarakan lebih lanjut mengenai proses Xiulian kalian dan 

mengenai sebuah pengenalan lain dari struktur alam semesta. Pertama-tama saya 

akan membicarakan sebuah struktur lain dari alam semesta. Di sini terdapat satu 

masalah perlu dijelaskan lebih dahulu, sesungguhnya alam semesta adalah dibentuk 

oleh Fa. Jadi maksud pembicaraan saya tentang alam semesta sudah pasti bukan 

demi kemajuan ilmu pengetahuan saat ini agar mencapai taraf kondisi yang betapa 

tinggi, juga bukan disampaikan pada kalian sebagai ilmu pengetahuan. Melainkan 

untuk kita semua agar dapat Xiulian. Karena ia saling mengisi saling melengkapi 

dengan Fa, tujuannya adalah agar kalian dapat Xiulian mencapai taraf alam yang 

berbeda. Dengan kata lain menginginkan kalian kembali ke taraf alam yang berbeda, 

tempat di mana kalian diciptakan, kembali ke tingkat-tingkat berbeda dan taraf alam 
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berbeda dalam alam semesta. Seberapa besar alam semesta ini, sebegitu besar pula 

Fa ini, ini masih merupakan suatu konsep yang tak terbayangkan dalam pikiran kalian. 

Hari ini saya akan membicarakan dari sudut pandang lain, coba lihat apakah pikiran 

kalian dapat mengikutinya atau tidak. 

Terlebih dahulu saya akan membicarakan tentang alam semesta ini. Berbicara 

tentang alam semesta, dengan kata lain sesungguhnya adalah berbicara tentang 

materi dan pemahaman terhadap materi. Bagaimanapun tingginya taraf ilmu 

pengetahuan modern, pemahamannya terhadap materi masih sangat dangkal. Bahkan 

tak layak disebut bila dibandingkan dengan keseluruhan alam semesta, tak dapat 

dibandingkan. Kalian semua tahu, saya telah mengatakan bahwa alam semesta 

terbentuk oleh partikel-partikel dasar. Kemudian apakah yang membentuk partikel-

partikel dasar itu? Hal ini harus dijelaskan secara konkret. Pada konsep tingkatan dari 

badan langit yang berbeda (bukan dimaksud tingkat alam semesta yang berbeda), 

seberapa besar badan langit itu? Luas lingkup satu badan langit sudah amat besar. 

Tetapi ia tidak seperti ada suatu aturan di mana satu badan langit rata-rata terdiri dari 

beberapa tingkat alam semesta. Kira-kira satu badan langit terdiri lebih dari sepuluh 

ribu tingkat alam semesta. Ada juga yang terdiri lebih dari seratus juta tingkat alam 

semesta. Konsep ini sangatlah mahaluas. Oleh karena itu setiap badan langit adalah 

sebuah ruang lingkup alam semesta yang mahaluas tak terbayangkan. 

Ketika orang-orang berbicara tentang konsep alam semesta pada dasarnya 

adalah berbicara di dalam lingkup beberapa galaksi yang diketahui oleh manusia. Luas 

lingkup yang dapat diamati oleh ilmu pengetahuan sekarang adalah alam semesta 

yang kecil yang dibicarakan orang-orang. Saya bicarakan dari bumi sebagai titik dasar. 

Mulai dari alam semesta yang kecil ini, tiga ribu alam semesta kecil seperti kita ini 

membentuk tingkat kedua alam semesta. Kemudian, tiga ribu alam semesta yang 

masing-masing seluas tingkat kedua tadi membentuk tingkat ketiga alam semesta. 

Kalian semua coba pikirkan, luas kelipatannya sungguh sangat besar, namun ini hanya 

dibicarakan dari satu titik dasar yang dikembangkan. Sedangkan dalam alam semesta 

ini partikel sebesar bumi ini tidak hanya satu. Partikel yang kurang lebih sebesar bumi 

kita ini tersebar di seluruh alam semesta, dan jumlahnya tak terhitung. Besar kelipatan 

alam semesta yang saya bicarakan tadi adalah berpijak pada sebuah partikel sebagai 

titik dasar, sesungguhnya partikel seperti ini tersebar di seluruh badan langit, di dalam 

segala-galanya juga terdapat partikel sebesar ini. Mereka semuanya mempunyai badan 

sistem pengembangan semacam ini, mengembang dari besar sampai kecil, dari kecil 

sampai besar. Bagi umat manusia tingkat alam semesta kecil ini sudah terasa sangat 

besar, sangat besar sekali. Ada berapa banyak partikel planet besar kecil berbeda di 

dalamnya tak terhitung banyaknya. Mengapa? Karena Buddha, Dewa dan Tao pada 

tingkat yang sangat tinggi dapat mengamati dengan jelas segala sesuatu, namun 

siapapun tidak mempunyai niat untuk menyelidiki berapa debu yang ada. Sebuah 

planet di dalam badan langit yang mahaluas benar-benar bagaikan sebutir debu 

mengambang di tengah alam semesta. 
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Jadi tiga ribu alam semesta seperti ini mekar mengembang terus-menerus 

memperluas lingkupnya; mekar mengembang terus-menerus memperluas jaringan 

badan sistemnya. Kira-kira mencapai ribuan tingkat, dia akan menembus lingkup badan 

sistem dari badan langit tingkat pertama. Namun ruang lingkup sebesar ini bukanlah 

satu-satunya, di dalam maha alam semesta yang luas ia juga adalah sebuah partikel, 

sedangkan partikel dari tingkat ini juga memenuhi badan langit yang lebih besar. 

Setelah keluar dari lingkup ini, maka dia secara menyeluruh membentuk sebuah 

kondisi yang hampa. Sampai taraf apa kehampaannya? Substansi apapun yang ada di 

dalam badan sistem ini, ingin memasuki, itu sama artinya dia akan tercerai berai 

dengan sendirinya. Karena substansi apapun dari lingkup badan sistem ini memiliki 

jiwa, sifat karakteristik, dan pikiran. Memasuki kehampaan mikroskopis semacam itu, 

partikel ini sepertinya sudah tidak dapat bertahan jiwa dan pikiran lagi. Ia akan segera 

tercerai berai. Dengan kata lain, benda apapun yang jatuh ke sana akan tercerai berai. 

Penjelasan konsep tersebut dengan cara seperti ini bagi kita mudah dipahami. Akan 

tetapi melampaui lingkup kehampaan ini sebenarnya masih ada lagi badan langit lain 

dari lingkup badan langit yang lebih besar. Akan tetapi kehidupan di taraf alam ini tidak 

mungkin dengan gerak satu langkah menuju ke sana, sebab di dalam mikroskopis, 

lebih mikroskopis, masih terdapat unsur yang lebih mikroskopis. Akan tetapi sesampai 

ruang lingkup yang lebih besar lagi, konsep materi dan kehidupan dari badan langit 

tersebut semuanya telah berbeda, konsep materi sudah tidak eksis lagi. Di dalam 

lingkup badan langit tersebut banyaknya tingkat alam semesta tidak sama, tetapi 

terbentuknya setiap badan langit semuanya terdiri dari partikel dasar yang paling 

mikroskopis. Dan semua partikel dasar itu terkomposisi dari karakter alam semesta 

Zhen-Shan-Ren. 

Konsep yang saya bicarakan di sini sangat kompleks. Karena bahasa manusia 

sangat terbatas, maka kalian harus perhatikan mendengarnya. Sebagai contoh, materi 

partikel terbesar dari suatu badan langit tertentu, juga adalah terbentuk dari partikel 

yang ekstrem mikroskopis dari badan sistemnya sendiri sehingga menjadi partikel yang 

tingkatannya begitu besar. Ini disebut badan sistem horizontal dari susunan partikel. 

Dengan demikian partikel dari suatu materi tidak hanya terbentuk dari satu badan 

sistem mikroskopis vertikal, bersamaan ia sendiri juga adalah terbentuk dari satu badan 

sistem yang terbentuk sendiri dari mikroskopis hingga materi yang lebih besar, lebih-

lebih besar. Dengan kata lain, partikel berbagai ukuran di setiap tingkat dari badan 

sistem ini dengan sendirinya juga merupakan badan sistem yang terbentuk dari materi 

mikroskopis. Namun partikel berbagai ukuran pada masing-masing tingkat dari badan 

sistem ini juga menyebar di mana-mana. Jadi di antara partikel berbagai ukuran itu, 

juga telah membentuk satu badan sistem susunan horizontal. Dengan demikian partikel 

paling dasar dan partikel terbesar pada tingkat itu berjarak sangat jauh satu sama 

lainnya. 

Lalu akhir dari materi yang paling asal itu apa? Ia adalah air. Tapi air yang saya 

bicarakan bukanlah air dari masyarakat manusia biasa kita ini. Bukan juga air dari 

sungai, kali, danau, dan lautan yang eksis pada tingkat-tingkat yang berbeda. Air inilah 

yang menciptakan segala materi dan kehidupan dari suatu badan langit pada tingkat itu. 
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Dapat juga disebut sumber asal. Ia hanya dapat disebut sumber asal. Air semacam ini 

berbeda dari konsep air yang kita kenal pada dimensi manusia biasa. Lebih tepatnya ia 

harus disebut air diam, karena ia tidak bergerak. Ia sepenuhnya diam dan tidak 

bergerak. Ia tidak akan beriak-riak walaupun anda melemparkan sesuatu ke dalamnya, 

ia tidak akan menimbulkan gelembung. 

Berbicara tentang air, lebih dahulu kita bicarakan air pada dunia manusia. Kita 

bisa mengambil contoh dari ilmu pengetahuan duniawi. Seperti kalian ketahui, di dalam 

masyarakat manusia biasa kita, para ilmuwan masa kini mengatakan bahwa ada materi 

organik dan anorganik. Itu semua sesungguhnya hanya pemahaman yang terbatas 

pada dimensi ini. Materi tidak hanya terbentuk dari substansi pada dimensi permukaan 

ini. Biasanya, para ilmuwan mengklasifikasikan sebagai "substansi organik" terhadap 

sesuatu yang dianggap bernyawa pada dimensi ini -- seperti pohon, bunga, rumput, 

tanaman, binatang, dan manusia. Ini semua sesungguhnya terbentuk dari air pada 

dimensi ini. Anda semua tahu bahwa air meliputi lebih dari sembilan puluh persen dari 

tubuh kita. Yaitu, kita manusia juga terbentuk dari air dari dimensi ini. Dahulu saya 

pernah mengatakan bahwa air dapat menciptakan segala benda. Hanya saja ilmuwan 

masa kini tidak mampu mendeteksinya. Tetapi air pada dimensi fisik ini dapat 

menumbuhkan sayur-sayuran. Bila sepotong sayur diremas terus-menerus di tangan, 

akhirnya tak ada apapun yang tersisa selain klorofil. Dan bila klorofil itu diberi perlakuan 

khusus, tak ada apapun selain air yang tersisa. Dengan kata lain, segala sesuatu pada 

dimensi ini yang orang-orang anggap sebagai substansi organik, sesungguhnya 

berasal dari air pada dimensi ini. Ini berarti air membentuk dan menciptakan segala 

sesuatu. 

Saya beri tahu pada kalian, demikian pula yang disebut substansi anorganik 

sesungguhnya diciptakan oleh air dari tingkat yang lebih tinggi. Tetapi ilmu 

pengetahuan modern tidak mampu mengenalnya, maka dianggap materi tersebut tak 

berjiwa. Mereka sesungguhnya berjiwa. Bentuk eksistensi jiwanya sangat berbeda dari 

apa yang ilmu pengetahuan modern dapat kenali. Mereka tidak akan dapat mengenali 

selamanya jika terus berkembang dengan konsepnya yang berlaku saat ini. Ada 

sebuah ungkapan dalam komunitas Xiulian di Tiongkok masa lalu, dikatakan Dewa itu 

sangat memiliki kemampuan, dia melemparkan batu ke dalam periuk lalu memeras air 

darinya. Kedengarannya seperti lelucon, tetapi sesungguhnya bukanlah lelucon. Di 

dalam lingkup keseluruhan badan langit yang terbentuk di alam semesta ini, asal yang 

paling fundamental dari benda apapun semua berasal dari air. Seperti apakah air yang 

lebih mikroskopis? Dan seperti apakah air yang lebih dan lebih mikroskopis lagi? Tak 

terbayangkan dan tak terpikirkan. Jadi saya katakan bahwa ini hanya merupakan suatu 

pengertian bagi kalian. 

Apa yang baru saja saya katakan adalah bahwa partikel dari tingkat berbeda 

semua memiliki unsur yang paling mendasar, paling asal. Tetapi partikel ini secara 

keseluruhan memiliki susunan baik vertikal maupun horizontal. Seperti kita di bumi, 

bumi ada berapa-berapa banyak galaksi membentuk satu alam semesta, ada berapa-

berapa banyak alam semesta membentuk lagi satu alam semesta dengan lingkup yang 
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lebih besar. Kita mengatakan bumi sebagai titik dasar karena kita umat manusia 

berada di sini, dan saya sedang mengajar Fa di sini, maka saya menganggap bumi 

sebagai titik dasar. Namun bumi bukanlah titik dasar bagi semua materi di alam 

semesta ini. Kita menganggap semua materi yang kita lihat di sekitar kita adalah yang 

paling bersifat material. Pada saat saya mengajar Fa di waktu lalu, agar tidak 

mengacaukan pikiran anda sekalian, saya juga mengatakannya sebagai materi yang 

bersifat tingkat paling rendah. Pada kenyataannya, dia tidak dapat diperhitungkan 

sebagai materi satu-satunya yang bersifat material. Anda boleh saja menyebutnya 

materi dasar. Kita dapat menggantikan sebuah istilah lain untuk menyebutnya, masih 

ada super materi, super-super materi, dan lebih super-super materi. 

Bumi menempati posisi sentral pada dimensi Triloka ini. Ia berada di tengah-

tengah baik secara vertikal maupun horizontal, atau antarbesar-kecilnya partikel. 

Kemudian, ia masih ada materi yang memiliki massa lebih besar lagi daripada bumi kita. 

Ini bukanlah sejenis massa yang telah saya bicarakan sebelumnya, di mana atom dan 

inti atom membentuk benda yang bermassa besar, bukan demikian konsepnya. Itu 

semua adalah materi yang dapat dikenal oleh manusia. Apa yang saya bicarakan 

adalah super materi, sama sekali bukan materi dari dimensi manusia. Tetapi dilihat dari 

segi partikelnya maupun bagian komposisi permukaannya, ia melampaui materi dari 

dimensi ini. Dengan demikian, titik dasar dari super-materi yang terbesar adalah tepi 

dari Triloka, demikian juga, titik dasar dari materi terkecil juga terletak di tepi dari 

Triloka. Dimensi manusia terletak di antara materi terbesar dan terkecil, yaitu titik dasar 

materi yang diketahui manusia. Dengan demikian jika seseorang menyebut segala 

benda pada dimensi manusia ini sebagai materi, maka benda-benda di dalam Triloka 

yang lebih kecil dari materi di dunia manusia hanya dapat disebut non-materi, dan 

materi-materi yang lebih kecil lagi disebut non-non materi, demikian seterusnya sampai 

partikel terkecil di Triloka. Inilah apa yang saya maksudkan, dahulu saya mengatakan 

bahwa konsep besar kecil dalam alam semesta tidak sama seperti yang dipahami 

manusia biasa. 

Alam semesta seluruhnya juga seperti ini. Semua partikel adalah berjiwa, mereka 

memiliki kehidupan. Coba anda semua pikirkan, alam semesta tak peduli betapa besar 

lingkupnya dia juga berjiwa. Tetapi di dalam batas lingkup suatu badan langit, ada 

banyak sekali partikel berbagai ukuran tak terhitung, semua masing-masing eksis 

sebagai suatu kehidupan. Berapakah banyaknya tingkat langit yang ada dalam alam 

semesta ini? Berapa banyak tingkat alam semesta yang ada? Berapa banyak tingkat 

badan langit yang ada? Tak ada kehidupan di dalamnya yang dapat mengukur betapa 

mahaluas dan kompleksnya alam semesta ini. Konsep badan langit yang saya 

bicarakan terbentuk dari puluhan juta tingkat alam semesta, namun dia masih juga 

bagaikan sebutir debu dalam badan yang mahaluas dari alam semesta yang tak 

terhingga. Juga masih merupakan sebuah partikel yang sangat kecil. Seandainya anda 

dapat menerjang cepat ke tempat yang sangat-sangat jauh dan melihat ke belakang, 

anda akan melihat bahwa ia lebih kecil dari sebutir pasir yang tampak di hadapan 

manusia. Dilihat dari tempat yang lebih jauh lagi, tampak lebih kecil dari sebutir debu. 

Dilihat dari tempat yang lebih-lebih jauh lagi sudah tidak dapat terlihat lagi. Terus 
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terang, dengan saya menjelaskannya berulang kali pada anda sekalian, seluruh alam 

semesta sepertinya terbentuk dari partikel yang terkomposisi oleh partikel, dan partikel 

terkomposisi oleh partikel lagi. Sebenarnya, dilihat dari perspektif yang lebih luas lagi, 

ia tidak lagi terkomposisi dari partikel-partikel. Tidak ada bahasa atau kata untuk 

mengungkapkannya, dan tidak boleh diutarakan kepada manusia. 

Cara berpikir manusia selalu terbatas. Dengan saya berkata bahwa partikel-

partikel membentuk partikel lain, kalian cenderung terbawa pada logika sederhana, 

yang sebenarnya bukanlah persis demikian. Kompleksnya struktur alam semesta tidak 

bisa diuraikan secara jelas dengan menggunakan bahasa manusia. Terlebih lagi jika 

keluar dari ruang dimensi kita, pikiran, waktu, dimensi, bentuk kehidupan, semuanya 

telah berubah, terutama perbedaan ruang dan waktu. Ada perbedaan yang sangat 

besar di antara partikel dengan partikel. Umpamanya, di antara planet dengan planet, 

kita tahu ia mempunyai satu jarak, adalah sangat jauh antara jarak tersebut. Tetapi 

apakah anda tahu bahwa tubuh kita, kayu, udara, air, dsb; semuanya tersusun dari 

molekul, sedangkan molekul-molekul itu juga merupakan suatu tingkat partikel, namun 

partikel tingkat ini hanya satu tingkat di bawah planet, yaitu molekul adalah partikel 

terbesar yang lebih kecil daripada planet. Atom adalah partikel terbesar yang lebih kecil 

dari molekul. Kemudian jarak di antara molekul dan atom dilihat dari pandangan 

manusia, terasa mereka sangat dekat berdampingan, hampir tanpa jarak di antaranya. 

Tetapi bila anda memasuki kondisi ruang itu, anda akan menemukan bahwa dia juga 

memiliki waktu dari kondisi dimensinya sendiri, dan di situ juga merupakan ruang 

dimensi yang sangat besar dan sangat luas. Setiap tingkat juga adalah demikian. 

Berpijak di antara molekul dan planet, kita merasa bahwa badan langit ini sangat besar. 

Tetapi bila kalian berpijak di antara atom dan molekul, kalian akan merasa bahwa 

badan langit itu lebih besar daripada ini. Dengan kata lain, anda harus menyesuaikan 

dengan kondisi ruang dan waktunya baru dapat memahaminya. 

Dengan membicarakan masalah ini tadi, saya telah memberi tahu pada kalian 

semua, anda melihat antara planet dengan planet berjarak sangat jauh, namun jarak 

antara molekul dengan molekul bila dilihat dengan konsep kita manusia jaraknya 

sangat dekat, sesungguhnya juga berjarak sangat jauh. Partikel dapat membentuk 

kehidupan yang tak terhitung banyaknya, meliputi manusia, bermacam-macam 

binatang, tanaman, kayu, semen, besi baja, juga udara di mana kita hidup. Saya dulu 

telah mengatakan bahwa manusia sesungguhnya hidup di dalam tanah. Kita semua 

tahu bahwa cacing merayap di dalam tanah. Tahukah kalian bahwa Dewa melihat kita 

sebagai manusia juga sama seperti itu, bahwa manusia juga keluar-masuk di dalam 

tanah. Mengapa demikian? Kita manusia melihat tanah sebagai tanah, tetapi Dewa 

melihat semua molekul, yaitu molekul-molekul di dalam Triloka, semua adalah tanah, 

dan adalah materi yang paling kasar dan paling kotor. Beliau menganggap itu adalah 

tanah, sungguh-sungguh adalah tanah. Jadi coba kalian semua pikirkan, 

bagaimanakah Dewa memandang alam semesta dan dunia ini? Udara terbentuk dari 

molekul. Segenap lingkungan hidup di sekitar anda juga terbentuk dari molekul, air 

pada dimensi anda ini juga terbentuk dari molekul, demikian juga udara. Dewa melihat 

molekul sebagai tanah, maka secara keseluruhan anda terbenam di dalam tanah, 
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manusia keluar-masuk di dalam tanah, manusia memang hidup di lingkungan 

semacam ini. Dengan saya menjelaskannya secara demikian, anda semua mungkin 

bisa memahami mengapa di dalam agama orang Barat, Yahwe atau Yesus juga 

mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan manusia dari tanah liat, bukankah 

demikian?! Sebenarnya, orang Timur juga telah menceritakan kisah tentang Nu Wa 

menciptakan manusia dari tanah. Dengan penjelasan saya ini membuat kalian lebih 

mudah memahaminya. Sesungguhnya Dewa melihat semua partikel yang terbentuk 

dari materi pada dimensi ini sebagai bubuk tanah, tanah, memang sesungguhnya 

demikian. 

Tadi saya telah mengatakan bahwa partikel dapat membentuk segala sesuatu dari 

suatu dimensi. Badan langit yang beraneka ragam itu semuanya luas dan makmur. 

Dunia yang terbentuk dari partikel yang makin mikroskopis, dia akan makin indah dan 

cantik. Sebenarnya partikel yang lebih besar masih dapat membentuk lingkup badan 

langit yang lebih besar atau kehidupan yang lebih besar. Jika planet ini tampak bagi 

kita manusia sangat berjauhan satu sama lain, tetapi di mata kehidupan yang lebih 

besar tampak sangat dekat. Demikian juga dengan cara yang sama manusia 

memandang ruang-ruang di antara molekul dan molekul. Lalu yang terlihat oleh 

manusia di antara planet dengan planet bisakah juga merupakan bagian dari tubuh 

sebuah kehidupan? Dengan kata lain, dapatkah ia membentuk suatu kehidupan yang 

lebih besar? Sebenarnya adalah sama. Di masa lampau dikatakan bahwa ada raksasa, 

juga ada orang kerdil. Tak peduli manusia biasa mengatakan mereka ada atau tidak, 

saya membicarakannya berdasarkan prinsip, hanya saja zaman telah berubah. Karena 

sejarah telah berkembang sampai tahap ini, maka harus disesuaikan dengan 

kebutuhan sejarah dan budaya periode saat ini, sehingga telah menyebabkan 

masyarakat sekarang berkembang seperti ini. Orang-orang tidak lagi percaya terhadap 

apa yang tak dapat mereka lihat dan tak dapat disentuh. Dan makin mereka tidak 

percaya, makin mereka tidak diijinkan mengetahui kebenaran. Karena manusia telah 

berubah menjadi bodoh. Ketidakpercayaan manusia sebenarnya juga sudah diatur. 

Saya sering mengatakan bahwa manusia ingin apa yang dikatakannya terealisasi, 

namun manusia tidak pernah merealisasikan apa yang dikatakannya. 

Mengenai masalah manusia ingin merealisasikan apa yang dikatakan, manusia 

menginginkan demokrasi, sesungguhnya manusia tidak pernah benar-benar 

merealisasikan apa yang dikatakan. Karena Dewa mengendalikan dunia. Sudah diatur 

bagi orang-orang yang besar berkahnya dan besar kemampuannya, dia pasti akan 

memegang jabatan yang lebih tinggi. Yang kecil berkahnya dan kecil kemampuannya, 

dia pasti tidak dapat memegang jabatan tinggi. Komune Paris telah menggulingkan 

sistem kerajaan. Tetapi saya beri tahu pada kalian, semua presiden terpilih dari 

generasi ke generasi di Perancis semua adalah para raja yang dahulu, hanya saja 

telah menjadi semacam lagi pengaturan. Apa yang saya maksud dengan perkataan ini 

adalah bahwa segala sesuatu diatur oleh Dewa. Jadi pertarungan yang muncul di 

antara partai-partai politik pada masyarakat manusia biasa sekarang, juga merupakan 

kondisi dari hidup manusia masa kini. Pada zaman kuno tidak ada hal yang demikian, 

saya kira kalian semua percaya hal ini. Berkembang sampai sekarang, manusia 
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sesungguhnya adalah manusia yang bermetamorfosis dengan masyarakat yang 

bermetamorfosis. Hal ini tidak saya bicarakan lebih lanjut. 

Tadi membicarakan bahwa partikel berbeda dalam alam semesta dapat 

membentuk kehidupan dengan besar kecil yang berbeda. Kehidupan ada pada setiap 

planet, hanya saja mereka tidak tampak pada dimensi manusia ini, sehingga kita 

manusia tidak dapat mengenalinya. Karena ilmu pengetahuan sekarang tidak 

berkembang dan hanya merangkak di dalam dimensi ini, maka ia tidak dapat 

mengenalinya. Sesungguhnya sangat mudah untuk membuka dimensi lain. Asalkan 

anda mempunyai sistem pengamatan mikroskopis yang sangat besar, anda tentu dapat 

melihat bentuk eksistensi benda-benda yang terbentuk dari partikel yang lebih kecil dari 

molekul. Manusia tidak dapat melihat eksistensi sejatinya karena manusia mempunyai 

berbagai hambatan, mempunyai hambatan pikiran yang tidak percaya, dia tidak berani 

melakukan, atau merasa tidak ada arti. Tetapi tak peduli apakah anda ingin melihatnya 

atau tidak, namun dia terkadang menampakkan wujud aslinya. Tiba-tiba ada orang 

melihatnya, kondisi pergerakan dari materi yang berkombinasi tak selaras tiba-tiba 

muncul dengan sendirinya, ini selalu terjadi. Orang-orang selalu mengatakan 

fatamorgana sebagai semacam refraksi atmosfir. Itu adalah sebuah cara pembenaran 

pendapat terhadap apa yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern, 

yang tidak mempunyai dalil apapun. Sesungguhnya itu adalah manifestasi sebenarnya 

dari ruang dimensi lain. Kalian dapat memahami konsep alam semesta yang baru saja 

saya bicarakan, bukan? (Tepuk tangan) 

Semua materi dalam alam semesta terbentuk oleh karakter Zhen–Shan–Ren. 

Pada tingkat berbeda Zhen-Shan-Ren mempunyai manifestasi yang berbeda dan 

bentuk penampilan yang berbeda. Telah menciptakan lingkungan hidup yang berbeda 

bagi kehidupan pada tingkat berbeda. Ketika sampai pada tingkat manusia, manifestasi 

Fa ini jadi sangat luas dan sangat kompleks, bentuk Xiulian juga banyak sekali, dan 

prinsip yang disadari juga sangat banyak sekali. Jika ingin menjadi seorang yang baik, 

tuntutan yang eksis di dimensi ini, ialah: kebajikan, kesetiaan, sopan-santun, kearifan, 

keyakinan dan sebagainya. Semua itu juga berasal dari Zhen-Shan-Ren, luar biasa 

banyaknya, tidak sebatas ini saja. Unsur yang membentuk wanita adalah kehalusan 

dan kelembutan; sedangkan laki-laki haruslah kuat dan tegas, dan sebagainya, ini 

semua adalah termanifestasi dari Fa, termasuk bentuk eksistensi materi dan cara 

eksistensi materi, semuanya adalah termanifestasi dari Fa, Fa menciptakan segalanya. 

Selanjutnya saya bicarakan mengenai Xiulian. Xiulian mengapa harus mencapai 

kriteria taraf alam barulah dapat ke sana? Karena tingkat tersebut eksis Fa tingkatan itu. 

Persyaratan terhadap kehidupan dan lingkungan kehidupan pada taraf alam tersebut 

mempunyai kriteria. Tubuh yang membawa karma, yang tidak sesuai dengan 

lingkungan pada dimensi itu tidak dapat diterima. Tubuh yang kotor mutlak tidak dapat 

memasuki dimensi yang begitu tinggi. Oleh karena itu anda harus menyesuaikan 

kondisi tubuh dengan taraf alam yang demikian tinggi, yaitu kondisi tanpa karma. Tidak 

hanya harus bebas dari karma, tetapi substansi tubuh anda juga harus mikroskopis dan 

halus seperti itu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh oleh orang yang tidak 
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berkultivasi sejati, meskipun mereka menginginkan dan mengharapkannya, hanya bisa 

diperoleh dengan kultivasi. Melalui penderitaan dan Xiulian yang pahit getir. 

Lagi pula, sisi kehidupan anda juga harus sesuai dengan standar pada taraf alam 

itu. Yaitu hati anda, pikiran anda, dan semua unsur-unsur spiritual dari kehidupan anda 

juga harus sesuai dengan standar di tingkat itu. 

Tentu saja, masih ada satu standar bagi bentuk eksistensi kehidupan di dimensi 

itu. Anda tidak dapat pergi ke sana sebagai seorang manusia seperti ini. Anda haruslah 

berwujud kehidupan pada dimensi itu di saat anda akan mencapai kesempurnaan. 

Makin meningkat ke atas, makin muda dan indah wujud kehidupan di tempat itu. Makin 

turun ke bawah, makin berkurang keindahannya. Makin meningkat ke atas, tidak hanya 

wujudnya yang lebih indah, tetapi pikirannya juga harus makin murni dan bersih, cara 

berkehidupan, tutur kata dan berperilaku, serta gerak-geriknya semua akan mengalami 

perubahan. Perkataan yang mereka ucapkan seperti puisi, ini masih hanyalah sebuah 

kondisi pada suatu tingkat tertentu. Tingkat yang lebih tinggi bahkan lebih indah lagi. 

Jika tidak sesuai dengan kriteria pada tingkat taraf alam itu mutlak tidak dapat diterima. 

Saya sering berkata bahwa "Kultivasi tergantung diri sendiri, sedangkan evolusi Gong 

tergantung Shifu." Dengan kata lain, sekalipun anda ingin mencapai taraf kondisi itu, 

namun bagaimana anda dapat mencapainya bila anda bahkan tidak mengetahui seluk 

beluknya? Bagaimana anda dapat melakukannya? Anda sendiri tidak akan dapat 

melakukannya. Saya hanya melihat hati anda yang Xiulian itu. Jika anda bertekad terus 

berkultivasi, maka Shifu akan melakukannya untuk anda pada sisi lain. Anda dapatkah 

teguh, dapatkah berkultivasi hingga akhir, ini adalah sangat krusial. 

Saya tidak berbicara secara konkret bagaimana Gong berevolusi, juga tidak ingin 

anda sekalian memfokuskan pikirannya pada hal ini. Cara demikian mencegah 

keterikatan yang dengan mudah akan timbul, agar tidak berpikir yang bukan-bukan. 

Seperti kalian ketahui, makin mencapai tingkat tinggi akan makin hening pikirannya. 

Namun tidaklah benar jika hanya mengejar pencapaian hening tanpa meningkatkan 

Xinxingnya. Ada orang berniat mengejar keheningan pada saat melakukan latihan 

Gong. Dengan bersikeras ingin mencapai keheningan, menjadi suatu keterikatan. 

Tetapi saya beri tahu kalian, dibicarakan dari perspektif Tao kecil, ini adalah suatu 

metode; dibicarakan dari perspektif tingkat tinggi, ini adalah semacam Youwei. 1 

Mengapa? Karena keheningan adalah dicapai melalui Xiulian dengan berangsur-

angsur menyingkirkan keterikatan hati. Jika ingin mencapai sepenuhnya hening secara 

dibuat-buat, dan terlepas dari semua keterikatan sekaligus, pada umumnya tidak dapat 

tercapai. (Sudah tentu, ada keadaan khusus yang tidak kami bicarakan). Diri anda 

dapat mencapai keheningan tersebut berarti pikiran anda sudah sedemikian murni 

sampai taraf demikian. Apa yang saya sebut "keadaan khusus" menunjukkan cara 

yang mengultivasi Fu Yuanshen, di mana seseorang dapat mencapai keheningan 

secara dibuat-buat pada tahap yang sangat awal. Tetapi itu bukan cara Xiulian Dafa 

kita. Ini bukanlah sebuah masalah kecil. 

                                                 
1
 Youwei(有為) -- Berupaya; upaya yg disengaja. 
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Seperti yang saya sebutkan dahulu, bila orang yang berbicara pada orang lain 

dengan mengandung tujuan pribadi dan ingin mengubah atau meyakini orang lain, tak 

peduli betapa masuk akal kata-kata anda, orang lain juga akan sulit menerimanya 

secara menyeluruh, juga tidak akan menggerakkan hati orang. Mengapa? Saya beri 

tahu kalian, sesungguhnya dengan kata-kata yang anda ucapkan itu mengandung 

semua pikiran anda. Kalimat yang anda ucapkan mengandung pikiran yang komplikasi 

seperti tujuh qing enam nafsu di antara manusia biasa, bahkan banyak hal-hal yang 

anda terikat, satu perkataan yang anda ucapkan semuanya mengandung pikiran yang 

kompleks, sehingga membuat ucapan anda tak memiliki kekuatan yang begitu besar, 

sangat bias. Ditambah lagi orang sering berpijak pada pandangannya sendiri saat 

membicarakan sesuatu kepada orang lain, yang belum tentu sesuai dengan Fa alam 

semesta. Maka dalam hal ini ia tidak memiliki kekuatan kebenaran. Lagi pula, saat 

berbicara kepada orang lain, ditambahkan hal-hal untuk melindungi diri sendiri agar 

tidak dirugikan, dengan kata lain, tujuan dari ucapan anda menjadi tidak murni lagi. 

Dengan demikian membuat kata-kata yang anda ucapkan menjadi sangat kabur. Tetapi 

bila pikiran anda benar-benar dapat mencapai keheningan dan keterikatan hati anda 

makin berkurang, pikiran menyimpang makin berkurang, anda akan temukan bahwa 

ucapan anda itu mengandung kekuatan. Lalu mengapa ketika saya membicarakan 

tentang Wuwei,2 saya mengatakan bahwa kalian jangan sembarangan mencampuri 

urusan yang tidak seharusnya ditangani? Justru karena kata-kata yang anda ucapkan 

sudah mulai memiliki kekuatan, perkataan yang memiliki kekuatan akan dapat 

mengubah orang lain. Tak peduli benar atau salah, anda telah mengubah orang lain, 

maka anda mungkin telah melakukan suatu kesalahan. Karena apa yang terlihat oleh 

mata anda hanyalah permukaan, sedangkan hubungan sebab akibat masa lalunya 

anda tidak dapat melihatnya, keadaan sebenarnya anda tidak tahu. Seiring anda 

mencapai tingkat yang lebih tinggi pikiran anda akan bertambah murni. Apa yang 

terpancar dari pikiran anda dan apa yang diucapkan akan sangat murni. Makin murni 

dan makin tunggal, makin selaras dengan prinsip di tingkat tertentu alam semesta. 

Kata-kata yang diucapkan akan dapat segera menembus hati orang, menyentuh dalam 

benak pikiran orang dan menyentuh bagian yang lebih mikroskopis dari jiwanya. Coba 

anda katakan, betapa besar kekuatannya?! Maka bila dapat hening, ini adalah 

manifestasinya suatu taraf alam. 

Di dalam Xiulian, kita harus sesuai dengan kriteria tingkat itu baru dapat mencapai 

taraf alam tersebut. Jika tidak, anda tak dapat pergi ke sana. Inilah sebabnya mengapa 

di dalam Xiulian kita, keterikatan hati manusia harus kita lepas, mengapa karma harus 

dihapus, mengapa harus sesuai dengan kriteria Fa dan mengapa saya menyuruh 

kalian sering membaca buku dan benar-benar memahami Fa. 

Saya tadi telah membicarakan masalah ini secara ringkas. Hari ini adalah 

konferensi Fa. Kalian kurang mempunyai kesempatan bertemu dengan saya, kalian 

mempunyai banyak pertanyaan yang terpendam berharap mendapat kesempatan 

menanyakannya pada saya. Oleh karena itu saya akan menggunakan waktu yang 

                                                 
2
 Wuwei(無為) -- Tanpa niat; membiarkan segala sesuatu menempuh jalannya sendiri. 



11 

 

masih ada untuk menjawab pertanyaan kalian. Tetapi ada satu hal yang harus 

diperhatikan, ada orang (tentu saja semua adalah praktisi baru) mempunyai sikap 

sombong saat menyampaikan pertanyaan, tidak menunjukkan rasa hormat kepada 

Shifu. Tentu saja saya tidak bermaksud ingin dihormati seperti formalitas kebiasaan 

lama, tetapi saya bagaimanapun adalah guru kalian, saya akan menyelamatkan kalian 

ke taraf alam yang demikian tinggi. Apa yang saya berikan kepada kalian adalah 

sesuatu yang kalian tidak akan mampu membalasnya di dalam keabadian hidup kalian. 

Oleh karena itu saya berharap nada bicara kalian layaknya seorang pengikut. Baiklah, 

sekarang kalian dapat menyampaikan lembaran pertanyaan kalian ke sini. 

Pengikut: Setelah Sakyamuni, Lao Zi, Yesus, ada berapa orang berhasil kultivasi buah 

status Tathagata? 

Shifu: Jumlahnya sangat banyak. Setelah Sakyamuni ada banyak orang memperoleh 

Tao, semuanya berhasil Xiulian dalam agama Buddha; juga ada rahib pengikut 

berikutnya Yesus yang berhasil kultivasi. Tentu saja metode Xiulian Tao di Tiongkok 

juga banyak, karena metode Xiulian-nya tak terbatas oleh geografis, jadi pada zaman 

kuno di masyarakat Barat juga ada yang kultivasi Tao, yang berhasil kultivasi juga tidak 

sedikit, semuanya bukan berhasil kultivasi dalam agama. Tapi di masa generasi 

sekarang sudah sangat sedikit yang mencapai kesempurnaan, setibanya masa 

masyarakat modern sekarang mendekati nol. 

Pengikut: Disebutkan dalam "Zhuan Falun" bahwa bulan dibangun oleh manusia dari 

jaman prasejarah. Bolehkah Guru mengungkapkan sedikit sebab tujuan saat dibangun? 

Shifu: Kita semuanya tertawa. Karena ia terpisah terlalu jauh dengan tujuan saya 

mengajar Fa. Anda sedang mengejar pengetahuan, membiarkan tenggelam dalam 

khayalan. Saat manusia makin tenggelam dalam khayalan, pikiran anda makin tidak 

bersih tenang. Tetapi benda-benda yang anda terikat dalam manusia biasa, anda tidak 

hanya tidak melepas, malah masih bertanya pada saya, masih mencampur dalam Fa, 

mengaduk jadi satu, saya justru gelisah dengan sisi kalian ini, letakkan hati dalam 

Xiulian. Tentu saja, pertanyaan sudah diajukan, saya boleh cerita-cerita kepada anda. 

Dalam sejarah tidak ada kondisi ilmu pengetahuan yang seperti hari ini, tetapi 

manusia dalam periode yang berbeda ada cara berkembang yang berbeda periode. 

Manusia di saat itu mengenali bahwa gelapnya malam hari mendatangkan kerepotan 

bagi manusia, oleh sebab itu membangun satu bulan diluncurkan ke atas, ia bisa 

mendatangkan cahaya di malam hari pada bumi. Ini tidak ada hubungan dengan 

Xiulian. Saya bukannya tidak ingin cerita kepada anda, apa yang saya ucapkan dapat 

menetapkan sesuatu, karena apa yang saya ucapkan akan menjadi Fa, oleh sebab itu 

kalian jangan sembarangan meminta saya menceritakan hal-hal yang diminati diri 

sendiri. 

Pengikut: Kecepatan niat pikiran apakah lebih besar daripada kecepatan cahaya? 

Shifu: Hal ini pasti. Kecepatan pikiran manusia adalah sangatlah tinggi. Tingkat anda 

makin tinggi, anda akan menembus dimensi manapun yang di bawah tingkatan anda. 
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Perkataan saya ini anda sekalian harus dengar dengan jelas; tingkat anda makin tinggi, 

saat Gong anda menembus dimensi manapun yang di bawah tingkatan anda, tidak 

terkendali oleh waktu dimensi manapun di bawah anda, sedangkan Gong diperintah 

oleh niat pikiran. Anda hidup di tengah lingkungan ini, kecepatan jalan anda, kecepatan 

mobil anda, segala sesuatu dibatasi oleh lingkup waktu di dimensi ini. Niat pikiran yang 

terpancar dari manusia di dimensi manusia sangatlah cepat. Jika sebagai seorang 

yang Xiulian, dia telah melampaui batasan dimensi ini, maka niat pikiran dia niscaya 

luar biasa cepat. Bersamaan ini, kita juga telah mengatakan Gong manusia dan segala 

kemampuan yang dibawa oleh tubuh semuanya terkendali oleh pikiran anda, dengan 

demikian juga boleh dikatakan saat niat anda tiba Gong anda juga tiba, begitu besarlah 

keampuhannya. Saya katakan orang yang Xiulian mencapai taraf alam yang sangat 

tinggi, bila tidak mengunci anda, sungguh-sungguh membalikkan langit 

menelungkupkan bumi, bisa terjadi dalam sekejap. Oleh sebab itu sebelum mencapai 

tahap sepenuhnya Kai Wu,3 mutlak tidak boleh melepas anda berkultivasi seperti ini 

saat Xiulian di bumi, itu mutlak tidak diperkenankan. Diperkenankan untuk yang 

kemampuan rendah. Sebab di dimensi ini juga ada dewa dimensi ini sedang mengurusi, 

jadi dia dapat mengendalikan segalanya ini, anda tidak akan mampu membalikkan 

langit, juga tidak bisa menelungkupkan bumi, tapi bila kemampuan anda makin besar, 

sudah tidak diperkenankan. Shifu juga akan mengurusi. 

Pengikut: Di alam semesta kita ini, substansi apakah yang memiliki kecepatan 

terbesar? 

Shifu: Anda sedang bertanya tentang ilmu pengetahuan. Saya beri tahu anda, 

memuaskan hati mengejar anda ini, sama dengan memperbesar keterikatan anda, 

tidak beri tahu anda, anda telah ajukan. 

Dalam dimensi ini kecepatan yang diketahui manusia sekarang ini mempunyai 

energi yang lebih besar, manusia belum temukan, juga tidak mampu memanfaatkan. 

Apa itu yang terbesar, terkecil, semuanya berpijak di atas pengertian manusia dan 

pengertian dalam lingkup dimensi dan medan waktu manusia. Di tengah alam semesta 

ini, tidak ada konsep besar, kecil yang manusia pahami, jadi yang anda tunjuk dalam 

alam semesta kecepatan mana yang cepat, itu diputuskan oleh tingkatan. Umpamanya 

kecepatan bicara dewa pada tingkatan sangat tinggi, kadang kala kecepatan bicara 

yang sangat-sangat lambat, itupun masih lebih cepat dari kecepatan pikiran anda. 

Perkataan yang barusan saya ucapkan, yaitu perkataan barusan saya katakan anda 

terikat, barusan lewat, di satu dimensi ia telah melewati beberapa ratus tahun, begitu 

besarlah selisihnya. Alam semesta terlalu amat besar, medan waktu yang berbeda 

membentuk dimensi kompleks alam semesta. 

Sebenarnya, "tidak terkendali oleh waktu adalah paling cepat," tetapi berbicara 

terhadap manusia, anda selama-lamanya juga tidak akan sungguh-sungguh 

memahami makna sejati perkataan ini. Menggunakan konsep anda, "dalam alam 

semesta, kecepatan apa yang tercepat," semuanya adalah pikiran manusia, 

pemahaman manusia. Termasuk dimensi kita yang ada ini, waktunya juga tidak absolut. 

                                                 
3
Kai Wu -- Terbuka kesadaran. 
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Anda sekalian tahu, saya dalam "Zhuan Falun" mengatakan, saya katakan melihat 

planet itu ada jarak 150.000 tahun cahaya jauhnya dari kita, sebenarnya saya juga 

hanya membicarakannya dengan menggunakan ilmu pengetahuan modern sekarang 

yang manusia pahami, pada hakikatnya masih bukan begitu. Mengapa bukan seperti 

begitu? Anda sekalian pikirkan, dimensi berbeda eksis waktu berbeda, dalam lingkup 

bumi kita ada suatu medan waktu, segalanya terbatas dalam waktu lingkup ini. Saat 

satelit buatan manusia itu seketika melampaui atmosfir kita, ia lantas adalah waktu 

yang lain, mutlak bukan satu medan waktu dengan waktu bumi. Lalu saat melewati 

planet lain, masih ada lagi medan waktu planet tersebut. Badan langit makin menuju 

besar, selisih waktu dan kecepatannya makin besar. 

Anda katakan hal yang terjadi dalam galaksi harus 150.000 tahun cahaya baru 

terlihat, sebetulnya saya beri tahu pada anda sekalian, mungkin saja 3 atau 2 tahun 

anda telah melihatnya. Mengapa? Karena kecepatan cahaya juga terkendali oleh 

medan waktu. Saat menembus medan waktu yang berbeda, kecepatan cahaya 

"shwa…, shwa…, shwa…," lalu berubah menjadi sebentar cepat sebentar lambat, 

ketika mencapai bumi kita ini, juga menyesuaikan medan waktu bumi, lalu berubah 

menjadi sangat lambat. Anda menggunakan medan waktu yang manusia bumi pahami 

ini untuk mengukur waktu alam semesta, sama sekali tak terukur. Pemahaman 

manusia terhadap kebenaran, pemahaman terhadap materi, pemahaman terhadap jiwa, 

konsep terhadap alam semesta, pemahaman terhadap banyak benda semuanya tidak 

benar, termasuk perkembangan manusia kita. 

Pengikut: Para Sang Sadar aliran Buddha bagaimana menjelaskan sinar alam 

semesta kita ini? 

Shifu: Hanya terlihat sinar untuk apa?! Sinar ada banyak jenis, tingkat berbeda juga 

tidak sama, keadaan dan tujuan memancarkan sinar juga tidak sama, jangan 

menggunakan pikiran manusia memikirkan hal yang lebih tinggi dari manusia. Saya 

katakan anda ingin kultivasi harus lebih banyak membaca buku, lebih banyak belajar 

Fa, yang tidak anda sadari, yang tidak anda ketahui, kelak dapat ditemukan dalam Fa. 

Anda sekalian pikirkan, saya berkata benda apapun memiliki energi, termasuk molekul 

pun memiliki energi. Umat manusia tidak dapat merasakan bahwa molekul memiliki 

energi dikarenakan umat manusia sendiri juga terbentuk oleh molekul, oleh sebab itu 

tidak dapat merasakan. Benda yang memiliki energi niscaya bersinar, niscaya eksis 

energi. Jangan ‘meributkan soal yang tak berarti, apapun ketakutan atau heran 

terhadap sesuatu yang biasa saja’. Keagungan De para pengikut Dafa begitu 

dimanifestasikan, itu barulah sinar cahaya yang cemerlang dan agung. 

Pengikut: Bolehkah memuat Jingwen4 Shifu dalam koran untuk menyebarkan Fa? 

Juga mengkhawatirkan bisakah disalahartikan makna Jingwen oleh orang-orang? 

Shifu: Bisa, semuanya bisa. Oleh sebab itu lebih baik jangan dikerjakan seperti ini. 

Mengapa? Saya beri tahu pada anda sekalian, metode menyebarkan Fa kita yang 

terbaik adalah anda sekalian latihan bersama. Kita hanya katakan jangan 
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 Jingwen -- Artikel. 
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meninggalkan orang yang berjodoh. Saya katakan menyebarkan Fa bukannya 

memanggil seluruh manusia semuanya datang memperoleh Fa, mutlak bukan konsep 

ini. Yang saya katakan adalah meminta orang berjodoh datang memperoleh Fa. Hari ini 

secara tuntas saya ungkapkan kepada anda sekalian. Metode penyebaran Fa yang kita 

adopsi selama ini adalah kalian berlatih Gong di luar; satu lagi adalah, buku Dafa kita 

terjual di toko buku dalam masyarakat. Fashen saya akan mendorong orang yang 

berjodoh membeli buku tersebut, orang yang berjodoh sekali baca dia bisa datang 

belajar. Kita berlatih Gong di luar, dengan demikian Fashen akan mengatur dia 

menemukan tempat latihan memperoleh Fa. Kekeliruan yang terjadi secara kebetulan 

bisa membawa dia datang ke sini berlatih Gong, atau dapat bertemu praktisi kita. 

Seperti inilah kami mengaturnya. 

Kalian ingin lebih banyak orang mengetahui, menggunakan banyak-banyak cara, 

ini adalah sebuah hati praktisi, saya dapat melihat. Yang kalian kerjakan juga sangat 

baik, tetapi semuanya adalah kelakuan kemauan individu, oleh sebab itu saya tidak 

meyakinkan dia boleh atau tidak, tetapi di dalam Dafa, metode penyebaran Fa yang 

saya tinggalkan untuk Dafa adalah seperti ini: kita berlatih Gong bersama di luar 

ditambah lagi konferensi Fa; ada buku dijual di toko buku. Orang yang berjodoh pergi 

membeli buku, setelah baca ingin berkultivasi, lalu dia sendiri dengan inisiatif datang 

belajar, adalah demikian. Tentu ada kalanya praktisi kita dengan kelakuan individu 

memasang iklan di koran, supaya orang lain mengetahui, juga dapat membuat banyak 

orang memperoleh Fa, saya juga tidak menentang cara demikian, dapat membuat 

orang berjodoh mengetahui. Tetapi saya hanya mengatakan metode penyebaran Fa 

terbaik yang saya tinggalkan untuk kalian adalah latihan Gong bersama dan konferensi 

Fa. 

Pengikut: Saya menganggap Hongfa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Xiulian 

tapi Shifu mengatakan bahwa Hongfa tidak ada hubungan dengan kesempurnaan. 

Shifu: Hongfa dan kesempurnaan tentunya adalah konsep dua istilah. Tetapi ada satu 

hal, kita yang melakukan pekerjaan Hongfa, bila anda menganggap ia adalah suatu 

pekerjaan, walaupun sering mengerjakannya dengan giat dan menaruh hati, biasanya 

jarang membaca buku, juga tidak punya waktu latihan Gong, pekerjaan seperti 

demikian niscaya bisa terlepas dari Fa, juga boleh dikatakan anda tidak menyatukan 

Xiulian anda dengan pekerjaan anda. Saat anda bekerja sangat terikat, tidak 

memikirkan kerunyaman yang ditemui apakah berhubungan dengan Xinxing diri sendiri. 

Cara kerjanya apakah sesuai Fa atau kriteria orang Xiulian, semuanya anda tidak 

mencari ke dalam diri sendiri seperti begini, tidak melihat seperti begini, itu hanyalah 

pekerjaan manusia biasa, tidak lain hanyalah manusia biasa mengerjakan pekerjaan 

Dafa, paling minim tidak melakukannya mengikuti kriteria orang Xiulian. Xiulian harus 

digabungkan dengan pekerjaan, dalam pekerjaan anda bertemu kesulitan apapun anda 

harus mencari Xinxing diri sendiri, anda mampu melihat diri sendiri: ketemu 

kerunyaman memikirkan diri mengapa bisa begini? Apakah saya telah berbuat salah? 

Apakah titik tolak saya bermasalah? Atau bagaimana-bagaimana? Yaitu anda selalu 

bisa menggunakan kriteria praktisi Gong mematut diri sendiri, mengukur diri sendiri. 

Satu pikiran satu niat anda, anda pun tidak meremehkannya, menganggap diri sendiri 
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adalah orang Xiulian, anda niscaya berada di antara Xiulian, pekerjaan anda bukankah 

telah bergabung dengan Fa? Mengenai kesempurnaan itu harus lihat taraf Xiulian anda, 

kultivasi anda apakah telah mencapai taraf kesempurnaan. Walau setiap orang, dia 

setiap hari Xiulian, bisa atau tidak mencapai kesempurnaan, dia haruslah mencapai 

taraf kesempurnaan. 

Pengikut: Saya setiap hari membaca "Zhuan Falun", tetapi sebagian isi, umpamanya 

"Zhuyou Ke," "Bigu," "Mengumpulkan Qi," "Mencuri Qi," saya merasa memahaminya 

secara umum sudah cukup. 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, yang saya ceramahkan walaupun berdasarkan 

hal-hal tersebut sebagai contoh, tetapi apa yang saya bicarakan tidak hanya itu saja. 

Yang saya ceramahkan adalah prinsip Fa! Makna di belakangnya tak terhitung tak 

berbatas tak berakhir, seberapa besar alam semesta ini seberapa besarlah Fa ini. Saya 

tak lain hanyalah menggunakan kelakuan manusia yang paling umum, bahasa yang 

paling dangkal, menggunakan bentuk manusia yang paling rendah untuk 

menceramahkan Fa ini, tujuannya agar anda dapat mengerti. Menyadari di 

belakangnya mempunyai makna yang tak berbatas tak berakhir, oleh sebab itu anda 

sekalian harus memerhatikan jangan membaca dengan memilih. Membaca Fa harus 

membaca tuntas tanpa ketinggalan tiap lembar pun, harus memerhatikan masalah ini. 

Kesinambungannya terhadap Xiulian anda mempunyai manfaat sangat besar, Fa itu 

berkesinambungan, oleh sebab itu anda tidak boleh memilih seperti itu membacanya. 

Pengikut: Segala sesuatu dalam lingkungan sekeliling praktisi Gong apakah 

semuanya adalah hasil evolusi Shifu. 

Shifu: Lingkungan sekeliling bukanlah hasil evolusi, segala hal yang terjadi di sekeliling 

dalam proses Xiulian kalian semuanya diakibatkan oleh sebab akibat bawaan diri anda. 

Juga berarti balasan karma anda sendiri, juga ada balasan perbuatan baik di masa lalu, 

segalanya adalah buah Shan atau buah karma anda. Saya menggunakannya agar 

anda dapat Xiulian. Bukan hasil evolusi saya. Dengan demikian saat anda sedang 

melewati lintasan, juga benar-benar sedang membayar karma, hal ini adalah pasti. 

Yang terlihat oleh banyak praktisi dalam mimpi atau saat latihan meditasi, itu juga tidak 

seluruhnya adalah hasil evolusi. Banyak sekali adalah perwujudan realitas, hanya saja 

perasaan anda tidak begitu jelas. 

Pengikut: Mohon Shifu memberi tahu sebagian hal yang berhubungan dengan Xiulian 

Shifu pada pengikut yang dapat mencapai kesempurnaan. 

Shifu: Anda akan mengetahuinya setelah anda mencapai kesempurnaan. Rencana 

semula saya memang ingin memberi tahu situasi saya ini pada anda sekalian. Dilihat 

dari keadaan sekarang, hal ini makin hari makin tidak mungkin lagi. Mengapa tidak 

mungkin? Karena kelak tidak akan memperkenankan manusia mengetahui keberadaan 

saya, oleh sebab itu saya tidak ingin meninggalkan keadaan saya pada manusia. 

Mengenai kalian, begitu anda mencapai kesempurnaan, anda lantas tahu. Saat itu 

anda menggunakan tuntas bahasa juga tidak dapat melukiskan betapa agungnya Shifu 

anda! (Tepuk tangan) 
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Saya tidak hanya demi kalian, saya mencurahkan hati secara tuntas demi semua 

kehidupan, saya hampir menguras habis segalanya saya demi semua kehidupan. 

Tentu saja, menguras tuntas seperti demikian bukanlah seperti pemahaman kalian 

yaitu habislah semua. Saya sering berucap satu kata, saya katakan bahwa saya telah 

menekan masuk segala yang dapat membuat kalian meningkat dalam Xiulian, segala 

sesuatu yang dapat diperoleh dalam Xiulian ke dalam Fa ini. Walaupun kalian dalam 

tingkat alam yang berbeda, tetapi semuanya tidak dapat benar-benar memahami 

perkataan saya mengandung seberapa bobot maknanya. Asalkan anda berkultivasi, 

apapun anda bisa peroleh. Tetapi apakah kalian tahu? Apa yang kalian peroleh di 

dalamnya telah melebur entah berapa banyak milik saya? (Tepuk tangan) Tentunya 

saya tidak ingin membicarakan hal-hal saya ini, saya hanya ingin memberi tahu kalian 

tentang hal yang saya sebagai Shifu lakukan, kalian juga harus menyayanginya! Kalian 

harus berkultivasi dengan baik, jangan melewati kesempatan takdir pertemuan. 

Pengikut: Kapan kami baru bisa dapat Dafa yang diterjermahkan oleh orang Barat. 

Shifu: "Zhuan Falun" segera ada. Versi bahasa Perancis telah mulai diserahkan ke 

penerbit untuk dicetak; versi bahasa Inggris telah tersedia; versi bahasa Jerman 

sekarang sudah tersedia di toko buku, sepertinya banyak toko buku telah tersedia. 

Versi bahasa lain, versi bahasa Italia dan bahasa Spanyol sepertinya sedang 

diterjemahkan; bahasa Rusia telah tersedia, ini adalah bahasa Barat. Masih ada 

bahasa lain juga ada orang sedang terjemahkan. Hal ini selaku saya benar-benar 

sangat gelisah, tetapi sering kali ia dikarenakan segala aspek kesempatan takdir belum 

matang, ditambah lagi gangguan segala aspek yang kalian tidak sadari, oleh sebab itu 

tertunda terus. 

Pengikut: Memangnya Xiulian Xinxing adalah terpenting, tetapi di dalam buku Shifu 

masih membicarakan tingkatan Xiulian dan kemampuan supernormal? 

Shifu: Banyak pertanyaan diajukan oleh praktisi baru, seharusnya telah membaca 

buku baru ajukan! Xiulian dengan kemampuan Buddha tidak terpisah, oleh sebab itu 

saya membicarakan benda tersebut hanya berbicara secara garis besar dari prinsip 

dan prinsip Fa, agar anda mengerti, umpamakan satu contoh agar orang Xiulian 

mengerti yang lain, inilah tujuannya. Bukannya saya tidak memperkenankan kalian 

mengejar benda-benda tersebut masih membicarakan benda tersebut pada kalian, ini 

tidak dapat dipisahkan dengan Xiulian Fa Buddha. Apa yang kalian kejar dengan 

seharusnya mengerti prinsip Fa adalah sama sekali tidak sama, ia adalah perwujudan 

sisi lain Fa Buddha. Anda tidak dapat melihat kemegahan supernormal Fa Buddha 

dikarenakan anda membaca buku dengan memeluk konsep manusia. Anda merasa 

yang mana sesuai selera -- anda lantas membacanya, pikiran manusia biasa anda 

yang tidak dapat memahami -- anda lantas tidak baca, bahkan tidak terima, namun itu 

tepat adalah penyebab pokok anda tidak dapat meningkat. 

Pengikut: Mengapa homoseksual dianggap tak bermoral? 

Shifu: Anda sekalian pikirkanlah, homoseksual apakah tingkah laku manusia? Langit 

menciptakan pria, menciptakan wanita, tujuannya apa? Adalah meneruskan generasi. 
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Jika pria dengan pria, wanita dengan wanita, sekali berpikir sudah tahu ia benar atau 

tidak, hal kecil tidak benar disebut ia salah; hal besar tidak benar itu berarti tidak punya 

etika moralitas manusia lagi, tidak pantas menjadi manusia lagi. 

Saya beri tahu anda sekalian, mengapa masyarakat hari ini menjadi demikian? Ini 

dikarenakan tidak ada Fa lurus yang mengikat manusia. Dafa ini justru menyebar di 

lingkungan yang paling kacau, di saat segala agama tidak mampu menyelamatkan 

manusia, menyebar di tengah kondisi saat segala Dewa lepas tangan tidak mengurusi 

lagi. Kekuatan Fa adalah sangat besar, periode yang paling baik masih tidak perlu 

menyebar Fa sedemikian besar, periode yang paling buruk barulah dapat 

memanifestasikan kewibawaan Fa. Tetapi juga ada penyebab yang lain. 

Pengikut: Mengapa orang yang terlibat Homoseksual dianggap orang jahat? 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, hari ini bila saya tidak memublikasikan Fa ini, 

yang pertama dimusnahkan Dewa adalah pelaku homoseksual. Bukanlah saya yang 

memusnahkannya, adalah Dewa. Anda sekalian tahu homoseksual mencari sesuatu 

pegangan, ia mengatakan ada dalam budaya Yunani kuno, betul. Dalam budaya 

Yunani kuno ada fenomena yang sama. Anda sekalian tahu mengapa kebudayaan 

Yunani kuno tidak eksis lagi? Orang Yunani kuno mengapa tidak eksis lagi? 

Dikarenakan ia telah rusak hingga mencapai taraf demikian lantas dimusnahkan. 

Saat Dewa menciptakan manusia, telah menetapkan standar tingkah laku dan 

cara hidup manusia, bila manusia melampaui lingkup ini maka tidak disebut manusia. 

Tetapi kalian punya penampilan luar manusia, dengan demikian Dewa lantas tidak bisa 

menoleransi eksistensi kalian, maka akan dimusnahkan. Kalian tahu perang, epidemi5 

dan bencana alam maupun bencana buatan manusia dalam dunia mengapa bisa 

muncul? Yaitu karena manusia mempunyai karma, eksisnya ini untuk melenyapkan 

karma manusia. Kelak periode sejarah yang betapa baik dan indah juga bisa eksis 

perang, epidemi, bencana alam dan bencana buatan manusia di bumi, itu adalah suatu 

cara untuk melenyapkan karma manusia. Ada orang telah berdosa, boleh melalui 

kematian dan penderitaan tubuh fisik melenyapkan karmanya, lalu tidak ada karma lagi 

saat dia bereinkarnasi. Jiwanya kan tidak mungkin benar-benar meninggal, reinkarnasi 

ulang. Tetapi ada orang yang menciptakan karma yang sangat besar, dengan demikian 

niscaya terlibat hakikat jiwanya, semuanya akan termusnahkan. Homoseksual tidak 

hanya diri sendiri melanggar standar manusia yang ditetapkan oleh dewa, masih 

sedang merusak standar moralitas masyarakat manusia, khususnya kesan yang 

terekam bagi anak-anak bisa membuat masyarakat kelak seperti iblis. Inilah 

masalahnya. Tetapi pemusnahan tersebut bukannya sekali musnah lantas habis, 

adalah termusnahkan di tengah kecepatan yang tampak oleh kita sangat cepat di 

setiap lapis, tetapi di medan waktu tersebut malah sangat-sangat lambat panjang, 

berkali-kali, dimusnahkan dalam kondisi ekstrem menderita, adalah suatu hal yang 

sangat mengerikan. Manusia seharusnya hidup dengan cerah, hidup terang-terangan 
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 Epidemi -- Penyakit menular yg berjangkit dng cepat di daerah yg luas dan menimbulkan banyak 

korban; wabah penyakit. 
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penuh martabat seperti seorang manusia. Tidak boleh melepaskan sifat iblis diri sendiri, 

melakukan segala yang ingin dilakukan. 

Pengikut: Saya ingin dapat buah status, targetnya adalah status Arhat, tidak inisiatif 

membantu orang yang tidak berjodoh dengan saya, termasuk Hongfa, apakah telah 

berbuah salah? 

Shifu: Telah berbuat salah. Ini adalah pikiran permukaan manusia anda. Tahukah 

kalian? Kalian setiap orang seharusnya berkultivasi sampai mana, anda memiliki 

berapa besar daya tahan, anda memiliki berapa besar De, anda mempunyai fondasi 

materi seberapa besar, saya telah mengatur dengan sangat baik untuk anda. Diri anda 

ingin mengatur perjalanan Xiulian diri sendiri, itu tidak bisa terjadi, juga tidak ada yang 

mengakui. Mengapa anda mematokkan diri anda di posisi Arhat? Dikarenakan 

sekarang anda hanya dapat memahami Fa di taraf demikian, anda mempunyai banyak 

keterikatan hati tak ingin melepas, juga hanya bisa dibilang anda memahami Fa hingga 

taraf ini, oleh sebab itu barulah anda memahami seperti demikian. Kelak taraf 

pemahaman anda sudah tinggi, anda sudah banyak kali membaca buku Dafa, pasti 

bisa mengubah pikiran anda ini, anda bisa merasa persoalan yang diajukan diri sendiri 

tidak pantas diajukan, saat itu anda bisa merasa malu. Sekarang saya juga hanya bisa 

memberi tahu anda, ia sekarang mewakili fondasi anda yang sekarang, oleh sebab itu 

saya juga tidak menyalahkan anda. Tetapi kelakuan anda tidak benar. Meremehkan diri 

sendiri, tidak ingin melepaskan keterikatan hati bisa membuat anda sulit untuk gigih. 

Pengikut: Saya sangat aktif dan gigih saat pertama kali masuk pintu Xiulian, tapi tidak 

lama belakangan ini, tiba-tiba timbul curiga pada Dafa, dan juga berkali-kali berbuat 

salah tidak dapat melewati lintasan, apakah ini gangguan karma pikiran atau iblis? 

Shifu: Mengapa saya minta kalian balik ke asal kembali ke Zhen?6 Apa itu tujuan 

kembali ke Zhen? Ialah kembali ke tempat diri anda yang sesungguhnya. Manusia 

mempunyai banyak keterikatan hati, bermacam konsep, tujuh Qing enam nafsu, segala 

pikiran ada di benak anda, tetapi semua ini bukanlah anda. Saya katakan pintu ini telah 

terbuka tuntas, hanya melihat hati kalian, hanya melihat hati manusia, dapat atau tidak 

berkultivasi, masih dapat atau tidak mempunyai pikiran dan niat mau balik ke asal 

kembali ke Zhen seperti demikian. Oleh sebab itu saya beri tahu kalian, semua yang 

mengganggu pikiran kalian mungkin saja bukan anda. Mengenai ada sebagian orang di 

tengah kepentingan manusia biasa ia tidak mampu melepaskannya, atau ia tidak dapat 

membedakan ya atau tidak pikiran tersebut adalah pikiran diri sendiri, dia menganggap 

pikiran buruk adalah diri sendiri, kami mutlak tidak memedulikannya lagi. Mengapa? 

Karena manusia telah menganggap pikiran buruk tersebut adalah diri sendiri, segala 

yang kami berikan ini niscaya tidak boleh diberikan kepada pikiran buruk tersebut. 

Pengikut: Dalam "Zhuan Falun" disebutkan bahwa Sang Maha Sadar membangun 

alam semesta berdasarkan atas karakteristiknya sendiri. 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, banyak orang telah melihat halaman ini, ini adalah 

menunjukkan hal-hal yang terjadi dalam alam semesta dari berbagai tingkat yang 
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berbeda di dalam maha badan langit yang meliputi segala-galanya alam semesta. 

Badan langit tersebut terlalu amat besar, yang saya bicarakan kepada kalian bukanlah 

hal keseluruhan badan langit. Para Sang Maha Sadar di langit berbeda menyadari 

prinsip yang berbeda dari Dafa alam semesta, prinsip yang disadari para Sang Maha 

Sadar di tingkat yang sama juga berbeda. Ketika alam semesta besar kecil ukuran 

berbeda di dalam maha badan langit mengalami kerusakan, Sang Maha Sadar yang 

telah menyadari lebih tinggi, menyadari lebih lurus bisa membangun kembali sebuah 

alam semesta baru pada tingkat tersebut. Bukanlah menunjuk keseluruhan maha-maha 

badan langit yang tak terbanding yang meliputi alam semesta pada berbagai tingkat 

yang tak terhitung. 

Pengikut: Dalam Jingwen "berdialog dengan waktu" menyebut Dewa, bagaimana 

memahami konsep Dewa, perbedaan beliau dengan Buddha-Tao, apa hubungan 

beliau dengan Dewa primitif? 

Shifu: Segala yang melampaui kemampuan manusia biasa di alam semesta semuanya 

adalah Dewa, maha kehidupan mikroskopis yang tersebar di udara, tak terhitung 

banyaknya, semua adalah Dewa tanpa bentuk. Inilah konsepnya. Dewa mempunyai 

taraf tingkat yang berbeda, masih mempunyai jenis yang berbeda. Buddha bukankah 

Dewa? Tao bukankah Dewa? Keseluruhannya memanggil mereka "Dewa." Hanya saja 

mereka mempunyai karakteristik dan penampilan luar Xiulian diri sendiri, dan 

membentuk benda spesifik dirinya sendiri, lalu dia dipanggil Tao, dia dipanggil Buddha, 

dia dipanggil Dewa. Segala-galanya dalam alam semesta, semuanya mempunyai 

pikiran, mempunyai jiwa, bisakah anda katakan dia bukan Dewa? Waktu di dimensi 

manapun semuanya membatasi segala perubahan materi dengan ketat di dimensi 

tersebut, bisakah anda katakan dia bukan Dewa? Dia dapat mengetahui pikiran segala 

kehidupan di lingkup penguasaannya, dia ingin berbicara juga mampu berbicara, dia 

ingin membentuk wujud manusia juga mampu mewujudkannya, bisakah anda katakan 

dia bukan Dewa? Orang-orang mengira bahwa waktu hanya sesuatu konsep, matahari 

terbit, terbenam, orang-orang di arloji menandai beberapa titik, memasang beberapa 

angka, inilah waktu. Ini adalah bentuk penampilan waktu dalam masyarakat manusia 

biasa, termasuk terbit dan terbenamnya matahari. Saya beri tahu kalian, termasuk 

terbit dan terbenamnya matahari, bumi berputar mengelilingi matahari, semuanya 

ditentukan dan diatur oleh waktu dimensi ini, tanpa timbul penyimpangan. 

Pengikut: Saya bertekad bulat mencapai kesempurnaan, seketika Guru mengakhiri 

mengajar Fa, apakah saya masih dilindungi Fashen Guru? 

Shifu: Sebenarnya saya sudah tidak mengajar Fa lagi, waktu mengajar Fa yang 

sistematis telah lewat. Sekarang saya hanya datang berpartisipasi dalam konferensi Fa, 

sambil lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk kalian. Penanggung jawab pusat 

bimbingan selalu ada satu pikiran: ingin saya berbicara yang lebih tinggi, bicara lebih 

banyak untuk kalian. Dulu saya mengajar Fa adalah yang terpenting. Hari ini Xiulian 

dan peningkatan kalian adalah yang terpenting, bisakah tanpa pengawasan Fashen? 

Saat Fashen saya tidak mengurusi lagi, kalian telah mencapai kesempurnaan. 
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Pengikut: Ada sebagian praktisi baru yang barusan memperoleh Fa ingin sekali 

mendengar, menonton audio-videotape ceramah Guru di Amerika Utara tahun 1998, 

boleh atau tidak? 

Shifu: Sekarang sudah ada buku tentang Fa yang pertama kali saya ceramahkan di 

Amerika Serikat, anda pergi baca buku, bagi pemahaman Fa anda sangat bermanfaat. 

Anda nonton videotape, bagi anda malah mungkin tidak ada relevansinya, karena pada 

saat itu pembicaraan saya ditujukan pada keberadaan konkret praktisi yang hadir 

mendengar Fa. Buku mengandung sifat universal, telah melalui penyusunan. Dan juga 

kalian mungkin telah melihat di videotape ciri khas terbesar saat saya ceramah Fa. 

Ketika saya bicara-bicara-bicara, tiba-tiba topik pembicaraan saya berubah, beralih ke 

topik pembicaraan lain, kalian semuanya mungkin ada perasaan demikian. Mengapa? 

Karena berbicara, bicara, saya menemukan praktisi telah mengerti, telah mengerti saat 

saya belum selesai bicara. Baik, saya lantas tidak teruskan lagi, lalu saya bicarakan hal 

lain. Oleh sebab itu di videotape saya selalu muncul hal demikian, jadi anda nonton 

videotape, bagi anda ada banyak persoalan belum tentu lebih baik daripada membaca 

buku. Sebaliknya buku akan lebih baik bagi anda. Inilah maksudnya. Buku dan 

videotape eksis bersamaan bisa menjadi gangguan, oleh sebab itu seketika buku 

ceramah Fa di daerah berbeda begitu terbit, semua video-audiotape harus 

dimusnahkan, ini demi melindungi Dafa. Yang tidak mampu melepas adalah Qing 

manusia. 

Pengikut: Saya dan istri saya berkultivasi Dafa, beberapa bulan yang lalu kami berdua 

silih berganti memimpikan seekor burung besar yang sangat indah, burung tersebut 

memasuki tubuh saya lalu lenyap, sedangkan istri saya mendengar kicauan burung 

tersebut, mohon tanya ini menandakan apa? 

Shifu: Hanya satu burung saja. Kalian bereinkarnasi bermasa-masa, walau Dewa yang 

turun dari tingkatan yang sangat tinggi juga mungkin masa kini bereinkarnasi menjadi 

manusia, masa akan datang bereinkarnasi menjadi hewan, masyarakat manusia 

memanglah seperti begini. Jika benda pertama kali yang anda lihat setelah mulai 

Xiulian, mungkin itu adalah wujud asli kalian, atau perwujudan di tempat pertama kali 

berada, atau berwujud manusia, atau hewan, atau ini, atau itu. Burung yang di langit 

juga adalah Dewa. 

Pengikut: Bolehkah orang Xiulian mengonsumsi tonik? 

Shifu: Anda tidak membaca buku, memang tidak membaca buku. Anda sekalian 

pikirkan, tubuh orang Xiulian berpenyakit niscaya tidak dapat timbul Gong, juga boleh 

dikatakan bila tubuh anda tidak murni niscaya tidak dapat Xiulian. Dengan demikian 

ketika anda Xiulian niscaya harus memurnikan tubuh anda hingga mencapai taraf 

mutlak murni lalu baru mulai timbul Gong. Oleh sebab itu saya katakan kami tidak 

menyembuhkan penyakit. Tetapi saya bisa memurnikan tubuh orang yang sungguh-

sungguh Xiulian, tubuh tersebut lantas tidak berpenyakit. Dengan demikian kita 

semuanya ingin mencapai tubuh seperti yang di taraf alam Buddha, anda 

mengonsumsi tonik dapatkah mencapainya? Sudah pasti tidak dapat mencapainya. 

Kalau begitu untuk apa memakannya? Tonik ini juga bukannya sesuatu yang enak 
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dirasakan. Dalam proses Xiulian kita justru mau membuat tubuh anda makin hari makin 

murni, makin hari makin mencapai kondisi yang paling normal dan paling baik, itu tidak 

dapat dicapai melalui konsumsi tonik. Bila anda memakannya, bukankah adalah anda 

masih tidak percaya sepenuhnya pada Xiulian, berarti anda tidak menganggap diri 

sendiri sebagai orang Xiulian, bukankah demikian prinsipnya? Anda tidak 

memperlakukan diri sendiri sebagai orang Xiulian, lalu kami bagaimana 

memperlakukan anda sebagai orang Xiulian? Bukankah seperti ini prinsipnya? Tak 

peduli itu herbal Timur atau obat Barat, semuanya adalah obat, hal ini sudahlah pasti. 

Tujuan anda tidak lebih dari memperoleh tubuh sehat, tetapi kita Xiulian sangat jauh 

melampaui ini. Hanya ini hubungannya, anda bagaimana berbuat? 

Pengikut: Kita adalah pengikut Tiongkok, masih ada 5 orang karena berbagai 

penyebab tidak datang. Apakah gangguan iblis terlalu besar atau pengaturan Shifu 

yang mengakibatkan mereka tidak bisa datang? 

Shifu: Termasuk kalian 5 ini saya juga tidak ingin kalian datang. Mengapa? Tadi saya 

telah katakan, masa lalu saya mengajar Fa adalah terpenting, kini Xiulian serta 

peningkatan kalian adalah yang terpenting. Letakkan semua hati pada Xiulian, 

berkultivasi dengan mantap, itulah yang terpenting, hati manusia tergerak, ingin cari 

saya, ingin mendengar Fa, mengejar ke mana-mana…, tidak ada manfaat bagi Xiulian 

anda, sedikit manfaat pun tidak ada. Saat Singapura menyelenggarakan konferensi Fa, 

di Tiongkok banyak orang ingin hadir. Kemudian saya beri tahu pada pusat, saya bilang 

kalian harus mengumumkan ke bawah, beri tahu pada semua tempat pusat bimbingan 

agar mengumumkan, mutlak jangan membiarkan praktisi sembarangan pergi, tidak ada 

manfaat. Dalam periode ini semulanya Fashen telah mengatur Xiulian anda dengan 

teratur, kalian malah membuatnya jadi kacau. Mungkin saja melalui Xiulian periode ini, 

sebagian keterikatan hati kalian dapat dilepas, pada aspek ini yang seharusnya dapat 

meningkat semuanya terkacaukan, inilah penyebabnya. Jangan menyalahkan 

keterikatan yang terjadi karena kalian bersikukuh mau melakukan sesuatu tetapi tidak 

dapat melakukan disebut gangguan iblis. 

Pengikut: Suami saya tidak latihan Gong, tetapi dia baca "Zhuan Falun" satu kali, 

nonton videotape ceramah Fa Guru, lantas terbuka Tianmu, masih timbul kemampuan 

Clairvoyance. 

Shifu: Kejadian ini karena takdir pertemuannya, juga terjadi karena bawaan dasarnya 

cukup baik, sekali baca langsung terbuka. Mengenai dia belajar atau tidak, berkultivasi 

atau tidak, setiap orang di tengah masyarakat yang rumit ini semuanya juga telah 

berubah menjadi amat rumit. Setiap orang dari kalian yang duduk di sini, dalam sejarah 

saat sebelum kalian datang ke bumi, dalam lubuk hati terdalam kalian semuanya telah 

tertanam benih bahwa hari ini akan memperoleh Fa. Di tengah masyarakat manusia, 

saya berkali-kali menemukan kalian, pernah memberi tanda pada kalian, benda-benda 

ini semuanya bereaksi kuat. Tetapi semuanya tidak dapat membuat keterikatan hati 

dalam masyarakat manusia kalian jadi lemah, juga tidak dapat membuat kalian seperti 

semula begitu melihat Fa; Oh, saya telah tunggu-tunggu beberapa tahun, memang 

datang untuk memperolehnya. Banyak orang sudah tidak ada perasaan ini lagi, oleh 
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sebab itu menjadi kultivasi tidak kultivasi, tidak terlalu gigih, yang berjodoh juga telah 

memperoleh Fa, namun dia tidak mampu melepas bermacam-macam keterikatan. 

Kondisi apapun ada, sekali takdir pertemuan berakhir juga habislah. 

Pengikut: Saat Shifu berbicara tentang simbol 7  mengatakan: "Jika melampaui 

Tathagata satu kali lipat, akan memiliki 2 buah simbol ," yang melampaui Tathagata 

satu kali lipat apakah menunjuk ketinggian pilar Gong? 

Shifu: Itu menunjukkan Xinxing dan keagungan De, sedangkan Gong hanyalah suatu 

penampilan. Di sini menunjuk pilar Gong juga boleh, tetapi haruslah pilar Gong setelah 

mencapai kesempurnaan, yaitu pilar Gong anda saat mencapai kesempurnaan lebih 

tinggi satu kali lipat daripada Tathagata. Pilar Gong masa proses Xiulian tidak terhitung, 

karena ia masih belum pasti, belum menyempurnakan bagian lain dari anda, hanyalah 

semacam bentuk eksistensi energi. Tetapi dikatakan dari suatu titik, ia juga mewakili 

tingkatan dan Xinxing dalam proses Xiulian anda. 

Pengikut: Di Konferensi Fa Singapura ketika pengikut tepuk tangan, Shifu lebih 

banyak memberi isyarat dengan Heshi tangan ganda, tetapi ceramah Fa di masa lalu, 

lebih banyak memberi isyarat tangan tunggal, ini mengandung makna apa yang lebih 

dalam? 

Shifu: Saya terhadap pengikut menggunakan tangan tunggal. Tetapi ada suatu hal, 

saya melihat butiran hati murni dan kondisi gigih maju yang tak henti-hentinya dari 

anda sekalian, saya sungguh senang, lantas saya suka menggunakan tangan ganda. 

Umumnya, Shifu terhadap pengikut adalah menggunakan tangan tunggal. 

Pengikut: Saya mendengar bahwa bila dapat menghafal "Zhuan Falun" berarti dapat 

selamanya membawa Dafa di tubuh Zhu Yuanshen, walau sempurna atau tidak 

sempurna semuanya sama. 

Shifu: Siapa ingin hanya mengingat Fa tapi tidak sempurna? Demi apa menghafal 

buku? Bukankah demi kesempurnaan? Anda menghafalkan "Zhuan Falun" ada 

manfaatnya untuk peningkatan. Karena bagian mikroskopis dari tubuh anda dan bagian 

paling permukaan manusia anda semuanya sedang menghafal. Tetapi tak peduli anda 

bagaimana menghafalnya, orang yang menghafal hingga mantap, bisa saja pada suatu 

masa tiba-tiba terjadi tidak hafal lagi. Mengapa? Karena bagian anda yang terutama, 

bagian yang sudah menghafal ketika ia telah mencapai kriteria, lantas terpisah dengan 

anda, tiba-tiba anda merasa: "huh, mengapa saya tidak hafal lagi?" Dikarenakan 

bagian yang sudah mencapai kriteria telah dipisahkan. Maka permukaan manusia tidak 

bisa hafal sepenuhnya lagi, terlupa lagi, ada yang lupa banyak, ada yang lupa sedikit, 

bisa timbul hal demikian. 

Banyak orang dari kita masih ada semacam kondisi begini, ialah pendengaran 

telinganya sebentar-sebentar tajam, penglihatan Tianmu sebentar-sebentar jelas. Pada 

saat apa dapat melihat dengan jelas? Dapat penglihatan terbaik? Yaitu pada saat dia 

                                                 
7
  -- Wan; Swastika. 
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berkultivasi sangat baik dalam masa tersebut, sebelum terpisahkan, saat hampir 

mencapai kriteria, yang terlihat sangat jelas, telinga juga tajam, perasaan tubuh juga 

sensitif. Sekali dipisahkan, dia menemukan tidak potensial lagi: apakah saya telah jatuh 

ke bawah? Mengapa semuanya sudah tidak baik lagi? Bukanlah jatuh ke bawah, 

dikarenakan bagian anda yang sudah selesai kultivasi telah dipisahkan, bagian yang 

tersisa ini adalah bagian yang belum selesai kultivasi, kemudian melanjutkan 

kultivasinya. Oleh sebab itu ia timbul sensitif secara bertahap, adalah kondisi seperti ini. 

Kondisi tersebut hanyalah bisa didapati dalam kultivasi Dafa. 

Pengikut: Apakah tingkat kultivasi makin tinggi, tidur juga makin kurang? 

Shifu: Bukan begini. Kondisi seperti ini berhubungan dengan perubahan dan 

peningkatan partikel pikiran anda sendiri, tetapi secara berkala. Persoalan yang 

barusan saya bahas juga termasuk dalam aspek ini, bagian anda yang selesai kultivasi 

dipisahkan, permukaan anda adalah berpenampilan normal, hingga sampai seketika 

sebelum anda mencapai kesempurnaan, anda tetap adalah kondisi begini, semua ini 

bisa membuat anda hidup seperti manusia biasa. Tetapi sisi manusia bisa jadi makin 

hari makin lemah, ditambah lagi diri sendiri menuntut diri dengan kriteria tinggi, 

mungkin saja refleksi anda di tengah manusia biasa makin hari makin baik, beginilah. 

Pengikut: Waktu sangat mendesak, masih belum bisa sila ganda, sebaiknya harus 

bagaimana? 

Shifu: Tidak perlu cemas, juga tidak mengatakan bahwa waktu tidak cukup, selama ini 

saya tidak pernah mengatakan apa itu waktu tidak cukup. Meminta anda cepat 

berkultivasi, anda hanya pedulilah latihan, tetapi diri anda harus mengetahui bahwa 

harus menuntut diri dengan kriteria ketat, adalah begini. Pokoknya yang mutlak tidak 

dapat sila sangat-sangat sedikit ditemukan. Juga ada sebagian Yuanshen dia di langit 

bukan berwujud manusia, berwujud Dewa yang lain, dengan demikian dia memang 

tidak bersila kaki, juga mungkin eksis faktor ini. Tetapi hari ini kami katakan, karena 

anda mempunyai tubuh manusia dan tubuh daging, saya pikir semuanya bisa bersila 

terkecuali yang ekstrem khusus. Kita bergurau, di antara kita yang duduk di sini banyak 

orang benar-benar berkultivasi sangat baik, kalian tidak bisa bersila kaki, Bodhisattva 

yang di langit menutup mulut dengan tangan menertawai anda: anda lihat orang Xiulian 

itu, kakinya masih belum bisa bersila. 

Pengikut: Mohon Shifu berbicara sebentar tentang konsep keterikatan. 

Shifu: Penyebab apa yang membuat orang-orang tidak dapat melihat wajah asli alam 

semesta? Mengapa dimensi ini ilusi? Saya beri tahu pada anda sekalian, sebagai 

seorang manusia biasa, yang dapat dilihat serta disentuh dalam masyarakat manusia 

biasa dan ilmu pengetahuan yang terdapat di tengah manusia biasa semuanya 

membatasi anda, menutupi anda. Ketika pemahaman anda terhadap ilmu pengetahuan 

dimensi ini dan pemahaman terhadap segala yang ada di dalam dimensi ini makin hari 

makin jelas, ketika sepertinya makin hari makin mengerti, berarti anda juga makin hari 

makin menutupi diri sendiri. Kalian juga merasa di dimensi manusia biasa ini ia adalah 

kebenaran, sebenarnya ia sangat mungkin adalah salah, adalah terbalik. Oleh sebab 

itu bila kalian tidak melepas benda-benda yang dikenal oleh masyarakat manusia biasa, 
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anda niscaya tidak dapat melihat wajah asli alam semesta. Khususnya kita manusia 

demi hidup, demi melindungi diri, demi mendapat lebih banyak kepentingan diri pada 

benda yang tak mampu dilepas, semuanya itu saya sebut keterikatan. Keterikatan-

keterikatan ini persis seperti gembok yang kuat sedang mengunci anda, di perjalanan 

maju anda, setiap gembokpun anda harus membukanya, ia tetap mengunci anda bila 

tidak bisa membukanya, menyesatkan anda, anda niscaya tak dapat melihat wajah asli. 

Dan lagi di perjalanan menuju kesempurnaan, bila anda tidak mampu membuka 

gembok-gembok tersebut, anda niscaya tidak bisa melewati, inilah namanya lintasan. 

Segala yang anda terikat ini adalah hambatan anda, lintasan-lintasan yang harus 

ditemui dalam Xiulian, sebenarnya juga adalah bencana anda sendiri. Tujuan saya 

menggunakannya adalah membuka gembok yang anda terikat, agar anda dapat 

melihat fakta, membuat pikiran anda dapat membubung. 

Pengikut: Bagaimana memahami jika semua keterikatan telah lepas? 

Shifu: Ialah melepaskan berbagai macam hati yang sulit dilepas dalam dimensi 

manusia biasa, karena metode Xiulian kalian hari ini dengan metode Xiulian masa lalu 

tidaklah sama. Saya mengetahui bahwa bisa ada banyak-banyak orang datang belajar, 

dengan demikian ia bisa menjadi suatu bentuk masyarakat, kelak masih bisa lebih 

banyak. Dengan demikian ia menjadi bentuk masyarakat demikian -- kelompok orang 

Xiulian, dalam masyarakat tentu bisa mempunyai pengaruh sangat besar. Jika setiap 

orang semua berkultivasi dengan terbuka, semuanya seperti Dewa, dengan demikian 

keseluruhan bentuk masyarakat tentu bisa terjadi perubahan, jika begitu ia tentu tidak 

seperti masyarakat manusia lagi, jadi seperti masyarakat Dewa, ini tidak diperbolehkan. 

Karena masyarakat umat manusia memang seperti begini, oleh sebab itu kami 

memanfaatkan lingkungan Xiulian seperti ini Xiulian di antaranya. Kita tidak merusak 

lingkungan ini, bersamaan ini dalam Xiulian kita masih harus menyesuaikan dengan 

lingkungan ini, karena bila anda tidak menyesuaikan dengan lingkungan ini anda 

niscaya tidak dapat Xiulian. Bentuk yang kita gunakan hari ini juga seperti demikian. 

Sekarang ada ratusan juta orang sedang berkultivasi Dafa, semua meninggalkan 

rumah, semua menjadi pendeta Tao, semua menjadi biksu, itu tidak benar. Jika di 

masa mendatang ada lebih banyak orang, lalu masyarakat ini akan bagaimana? Siapa 

yang menghidupi anda, semuanya datang Xiulian, ini tentu tidak boleh. Oleh sebab itu 

kita harus sebisa mungkin sesuai dengan masyarakat manusia biasa, kita memang 

memanfaatkan bentuk masyarakat manusia biasa ini untuk Xiulian maka harus 

menyesuaikannya. 

Kalian semua harus mempunyai suatu pekerjaan, semuanya harus ada suatu 

lingkungan bahkan suatu keluarga, masih mempunyai banyak-banyak sanak keluarga 

masyarakat manusia biasa, aspek-aspek ini semuanya adalah suatu manifestasi 

bentuk bahwa kita dapat sesuai dengan masyarakat manusia biasa. Bersamaan ini 

mereka juga menciptakan kesempatan baik untuk Xiulian bagi kita, memberikan 

lingkungan Xiulian, karena kalian memang Xiulian di tengah manusia biasa. Dengan 

demikian seyogianya Xiulian di tengah manusia biasa, dalam aspek hubungan dengan 

materi, juga boleh dikatakan pemilikan terhadap materi, pada aspek ini kita juga sebisa 

mungkin sesuai dengan kondisi masyarakat manusia biasa. Tetapi ada satu hal, kalian 
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dengan orang lain adalah tidak sama, justru karena kalian adalah orang Xiulian, hati 

kalian tidak terikat di sini, kalian boleh mempunyai banyak uang, boleh mempunyai satu 

keluarga, boleh mempunyai harta benda anda, boleh mempunyai banyak-banyak. 

Tetapi anda harus melepaskan hati itu, inilah bentuk Xiulian kalian. 

Dengan demikian melepaskan semuanya yang kita tunjuk di sini bukanlah 

mengatakan harus melepaskan barang materi barulah terhitung melepas. Sebaliknya, 

jika anda telah melepaskan segala barang materi, tetapi dalam hati anda masih belum 

dapat melepasnya, enggan berpisah, berat untuk menyerahkan, masih sering kali 

teringat, terkadang karena ini masih memengaruhi Xiulian, saya katakan itu bukan 

melepas, melainkan melepas dengan paksa. Jadi memandang hambar barang 

permukaan materi itu adalah formalitas. Saya melihat penyebab sesungguhnya dapat 

Xiulian ke atas adalah dikarenakan hati manusia terjadi perubahan, hati tersebut telah 

mencapai kriteria, taraf alam pikiran manusia telah mencapai kriteria, barulah benar-

benar dapat berkultivasi ke atas. Kita memandang hambar barang materi, anda punya 

atau tidak punya juga tidak masalah, kuncinya adalah hati anda bisa atau tidak bisa 

melepas, dapat atau tidak dapat meningkat ke atas, ini sangat krusial. Lagi pula 

keseluruhan bentuk Xiulian kita semuanya adalah diatur agar Xiulian di tengah manusia 

biasa, bagaimana supaya anda gigih, Gong tidak boleh merosot, pengaturan pada 

segala aspek, semuanya sesuai dengan bentuk Xiulian kita hari ini. Oleh sebab itu saat 

ketika saya mulai memublikasikan Fa, para Dewa semua juga berkata, mengatakan ini 

berupa "Dafa yang ber-De tinggi." Mereka semua merasa sangat bagus. 

Pengikut: Cara menyebarluaskan Dafa apakah harus sesuai dengan orang Eropa? 

Shifu: Selaku seorang Xiulian setelah memperoleh Fa, bagaimana membuat ia dapat 

tersebar, agar lebih banyak orang belajar, itu adalah suatu keinginan yang baik. Baik 

Eropa maupun Timur, tak peduli anda bagaimana menyebarkannya, yang tidak punya 

takdir pertemuan sangat sulit datang belajar. Apakah itu orang yang punya takdir 

pertemuan? Karena tentang pertalian jodoh ini saya sudah pernah membahas. Lalu 

bagaimana mencari orang yang punya takdir pertemuan? Mengatakan bahwa saya 

pasang iklan di koran mencari orang yang berjodoh, itu tak ada gunanya. Tapi ada satu 

hal kalian harus mengerti, bahkan dalam hati diri kita setiap praktisi mungkin juga 

mengerti, ada orang ketika anda menyebut 3 kata "Falun Gong" atau ketika anda 

menyebut "Zhuan Falun" 3 kata ini, ia langsung merasa terguncang atau merasa 

gembira, dia langsung mau belajar. Ini mungkin adalah orang yang berjodoh. Ada 

orang biar bagaimanapun diberi tahu, hatinya tetap tak bergerak, mungkin saja ia 

adalah orang yang tidak berjodoh. 

Lalu mengenai bagaimana menyebarkan dan cara menyebarkannya, sebenarnya 

cara yang paling baik adalah praktisi kita berlatih Gong di tempat umum, agar orang-

orang berjodoh bisa ketemu; satu lagi ialah membuat agar buku Dafa kita dapat terlihat 

di toko buku di bangsa dan negara yang berbeda. Saya mempunyai Fashen tak 

terhitung, dia sekali buka mata langsung bisa melihat siapa berjodoh, siapa yang 

memang harus memperoleh Fa. Jika toko buku kita ada buku, ada praktisi kita berlatih 

Gong di taman umum, dia bisa cari orang berjodoh, mengarahkan orang tersebut 

ketemu Fa. Jika tidak punya lingkungan seperti ini, bisa menjadi semacam taraf 
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kesulitan. Tak peduli dia melalui cara apa, dia bisa ketemu buku, kemudian setelah 

membaca buku dia merasa baik, karena dia memang berjodoh, dia pasti bisa merasa 

baik, dia tentu pergi cari, begitu cari karena kita ada yang latihan di taman umum, maka 

bisa ketemu. Mulai dari saya pertama kali mengajar Fa hingga kini, banyak orang 

semua memperolehnya seperti demikian. Tetapi juga banyak orang melalui perkataan 

praktisi kita, dia merasa baik, menyuruh sanak keluarga belajar. Bila diri sendiri tidak 

merasa baik, mutlak tidak akan membuat sanak keluarga tertipu. Justru karena diri 

sendiri merasa baik, barulah memanggil sanak keluarga belajar; kemudian sanak 

keluarga juga merasa baik, ia juga memanggil sanak keluarga yang lain dan teman-

teman datang belajar, melalui pengalamannya sendiri, praktisi sendiri membicarakan 

apa yang dirasakan, pada manusia biasa bisa timbul efek mengguncang. Dia tidak 

mungkin membohongi sanak keluarga, juga tidak mungkin membohongi teman, oleh 

sebab itu temannya juga bisa percaya. Kemudian bila dia percaya, dia juga datang 

belajar, dia juga sama mempunyai perasaan. Inilah cara Dafa menyebar. 

Tetapi juga ada sebagian kecil orang datang belajar Fa dikarenakan membaca 

artikel tulisan praktisi kita yang dimuat di koran atau majalah. Yang memperoleh 

dengan cara demikian, kemarin sudah saya katakan saya juga tidak menentang cara 

tersebut. Tetapi ia bisa timbul satu hal apa? Orang berkebijakan tinggi bisa datang, 

orang berkebijakan rendah juga bisa datang. Dengan demikian orang-orang yang 

datang tentu saja membawa tujuan yang berbeda, datang dengan membawa berbagai 

macam kondisi hatipun ada, oleh sebab itu ada orang hanya latihan beberapa waktu ia 

lantas pergi, dengan demikian mungkin dia adalah orang berkebijakan rendah, juga 

mungkin ia tidak ingin memperoleh, atau tidak pantas memperoleh, selalu seperti 

demikian. Praktisi sendiri memuat satu artikel di koran, mengumumkan suatu 

pemberitaan juga berupa hal yang baik, saya juga tidak menentang, karena 

bagaimanapun ia bisa membuat orang berjodoh datang, orang berkebijakan tinggi juga 

bisa datang melalui baca koran, justru karena penyebab ini, dia juga berfungsi. Namun 

arus utama adalah 2 cara: satunya ialah toko buku kita ada buku, ada tempat latihan, 

Fashen mengantarnya mencari; satu lagi ialah melalui konferensi Fa dan pengalaman 

praktisi kita sendiri diberi tahu pada sanak keluarga. Terutama adalah 2 cara demikian 

yang membuat lebih banyak orang datang, mutunya juga tinggi. Lalu mengenai yang 

menggunakan cara lain baik Timur maupun Barat, saya melihat yang terutama adalah 

2 cara ini. Pada mulanya kita di banyak daerah, orang-orang masih tidak mengenal 

tentang Falun Gong, kemudian kita mengenalkannya pada orang lain, menggunakan 

koran atau majalah, menulis satu artikel, mengerjakan seperti begini, tentu saja ini juga 

berupa menyebarkan Fa, hal ini adalah pasti. 

Pengikut: Saya orang kulit putih, saat ketika Anda ketemu cobaan, apakah terima 

cobaan ini atau membiarkan ia berlalu? 

Shifu: "Saat Anda …" itu berarti menunjuk saya, betulkah? Ada satu hal saya beri tahu 

anda sekalian, pengajuan persoalan ini sangat baik, saya merasa tentang hal ini sudah 

waktunya seharusnya diberi tahu pada anda sekalian. 

Saya beri tahu anda sekalian, hari ini tak peduli ada berapa banyak orang 

berkultivasi Dafa, saya mempunyai berapa banyak murid dan pengikut, kalian semua 



27 

 

adalah orang Xiulian, siapapun tidak terlolos, oleh sebab itu kalian semuanya sedang 

kultivasi. Berkultivasi baik atau buruk, gigih maju dan tidak gigih maju, bertingkat tinggi 

dan tidak tinggi, kalian semuanya harus mematut diri dengan ketat untuk Xiulian, 

memperlakukan diri sebagai orang Xiulian. Tetapi saya bukan datang untuk Xiulian. Hal 

ini kalian semuanya pasti harus bedakan. Saya tidak punya kesulitan diri sendiri, saya 

juga tidak punya faktor Xiulian seperti kalian. Ada satu hal saya boleh beri tahu pada 

kalian, karena saya memperlakukan kalian seperti pengikut, saya sedang 

menyelamatkan kalian, sedang menyadarkan kalian, dengan demikian ditinjau dari titik 

ini, antara saya dengan kalian adalah tidak sama. Segala kerunyaman yang kalian 

temui, kalian harus menganggapnya Xiulian, karena ia pasti adalah Xiulian. Jika di 

tempat saya ini timbul kerunyaman, itu adalah gangguan terhadap Fa, pengrusakan 

pada Fa. Mengapa dilihat seperti begini? Karena alam semesta memang eksis pada 

mulanya, tujuan saya mengerjakan ini adalah meluruskan Fa, kehidupan alam semesta 

telah menyimpang dari Fa, oleh sebab itu perlu meluruskan Fa. Sepatah kata yang 

sering saya katakan pada kalian ialah: ini tidak dapat ditemukan dalam puluhan ribu 

tahun, tidak pernah terjadi hal begini sejak ada langit dan bumi, memublikasi 

keseluruhan Dafa alam semesta di atas bumi, Fa yang tidak diketahui oleh Dewa di 

masa lalu. 

Dalam masa sejarah yang amat-amat panjang, kehidupan makin hari makin tidak 

murni. Segala-galanya sedang mengalami metamorfosis, terus-menerus seperti begini, 

termasuk titik paling hakikatnya "Zhen Shan Ren" pun bisa mengalami metamorfosis, 

ini sungguh menakutkan. Tetapi saya menyayangi kehidupan dalam alam semesta, 

saya ingin sebisa mungkin mempertahankan kehidupan primitif, tidak terjadi bentuk 

seperti musnah. Maka saya menggerakkan satu niat ini terus datang ke sini. (Tepuk 

tangan) Lalu seyogianya saya datang, bentuk kemunculan saya adalah membawa 

segala yang paling orisinal, paling indah baik dibanding dengan semula masih lebih 

sempurna baik. Lalu anda sekalian tahu, Falun ia adalah berputar, Falun yang kalian 

lihat itu, ia hanya bentuk permukaan satu Falun. Ia masih punya sisi Fa yang tak 

terlihat oleh kalian. Ia berputar tak henti-hentinya, memperbaiki mekanisme secara 

otomatis, mengembalikan segalanya ke kondisi paling orisinal, paling baik. Segala 

materi, segala kehidupan semua seperti begini dari mikroskopis hingga permukaan, 

segalanya sedang berputar, bergerak, saya menciptakan dan mengembalikan 

segalanya ini, dan juga tiada henti-hentinya menyempurnakan dan mengharmoniskan. 

Saya tidak eksis masalah Xiulian. Saya mengerjakan urusan ini, masalah-masalah 

yang harus ditangani adalah efek hambatan dari kekuatan jahat yang terjadi karena 

ketika kehidupan alam semesta telah tidak murni; bersamaan ini kekuatan karma yang 

terjadi dari kehidupan diri sendiri dalam masyarakat manusia biasa juga mendatangkan 

taraf kesulitan bagi saya. Saya selalu mengucapkan satu patah kata, saya katakan 

bahwa saya mengetahui mengapa Yesus dipaku di atas salib oleh manusia; saya 

katakan Buddha Sakya mengapa harus Nirwana; Lao Zi meninggalkan 5.000 kata 

lantas pergi tergesa-gesa. Umpamanya seorang manusia datang ke bumi, 

bereinkarnasi bermasa-masa, anda tidak mengetahui entah ada berapa masa, berapa 

kali hidup. Tetapi setiap masa setiap hidup anda sudah banyak berutang pada orang 

lain, pernah melakukan banyak hal buruk. Ada sebagian orang berasal dari tingkatan 
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berbeda, reinkarnasi ke bumi, dengan demikian ketika mereka satu langkah satu 

langkah menurun ke bawah juga pernah berbuat salah, dengan kata lain, mereka 

pernah berdiam di dimensi tinggi yang berbeda. Mengapa tidak dapat mempertahankan 

diam di dimensi itu? Karena di sana mereka juga telah berbuat yang tidak baik, setelah 

turun ke bawah berbuat yang tidak baik lagi, jatuh turun lagi. Dengan demikian hal 

buruk yang dilakukan di langit serta yang terutang adalah utang pada Dewa. 

Seorang manusia ingin kembali ke langit, Dewa di langit semua tidak mengizinkan! 

Tanpa pengajaran Shifu, tanpa pengurusan Shifu, walau anda punya kemampuan 

sebesar langit pun tidak bisa kembali selama-lamanya. Asalkan anda datang ke bumi, 

tanpa Shifu yang sungguh-sungguh menyelamatkan manusia mengurusi, itu mutlak 

selama-lamanya tidak bisa kembali. Karena biarpun anda benar-benar dapat melunasi 

karma di bumi, anda mutlak tidak mampu membayar utang yang di langit. Yesus, dia 

mau menyelamatkan manusia, timbul maha belas kasih, dia tidak pedulikan ini, dengan 

demikian dia harus membuka simpul karma yang tak terbuka yang terikat di tubuh 

manusia. Tetapi alam semesta ini ada satu prinsip disebut tanpa kehilangan tidak akan 

memperoleh, memperoleh anda harus kehilangan, berutang haruslah bayar, ini prinsip 

absolut, absolut tidak berubah. Lalu anda membebaskan orang ini, dengan demikian 

utang orang tersebut siapa yang bayar? Maka secara otomatis utang-utang ini, segala 

yang terutang, jadi jatuh ke tubuh Yesus. Anda membebaskan mereka, maka anda 

menggantikan mereka untuk bayar. Segala simpul yang tak terbuka, segala yang 

terutang, benda yang sama sekali tak dapat diloloskan oleh orang yang terselamat, 

semuanya terikat di tubuh Yesus, karena dia berada di bumi. Utang karma yang 

berbeda tingkat semuanya ada, juga berarti tidak hanya di tempat manusia ini. 

Akhirnya hingga mencapai taraf apa? Manusia yang diselamatkan oleh dia makin 

banyak, simpul di tubuhnya juga makin banyak, sama sekali tidak dapat lolos, dia juga 

tidak ada tenaga untuk mengerjakan hal-hal tersebut -- simpul tidak terbuka, kemudian 

akhirnya Yesus juga telah menyelamatkan orang-orang tersebut, tubuh manusianya 

sendiri juga tidak dapat lolos lagi, dengan demikian Yesus terpaksa mencampakkan 

tubuh ini, melunasi karma utang mereka. Kekuatan karma dari banyak kehidupan serta 

dendam yang amat besar semua jatuh ke tempat Yesus. Baik, saya menggantikan para 

umat melunasinya, terpaku di atas salib, meninggal dalam penderitaan yang sangat. 

Seluruh simpul semua terikat di tubuh daging, begitu tubuh daging meninggal langsung 

terbebas. Sekali tubuh ini terlepas, Yesus juga terlolos. Inilah mengapa Yesus harus 

terpaku di atas salib, mengapa orang-orang mengatakan: Yesus memikul dosa 

manusia, inilah penyebabnya. 

Anda sekalian telah melihat, banyak orang datang belajar Fa ini, kelak bisa lebih 

banyak. Dengan demikian kalian tahu bila ingin Xiulian, hal-hal tersebut semuanya 

haruslah Shifu yang tangani. Tetapi saya dengan mereka tidak sama, karena baik 

Yesus maupun Sakyamuni, bagaimanapun mereka hanyalah Sang Sadar dalam 

lingkup kecil. Saya tidak ada dalam alam semesta, oleh sebab ini saya bisa 

menyelesaikan masalah kehidupan berbeda di dalam badan langit alam semesta yang 

berbeda. Saya katakan saya menyelamatkan manusia bukan tujuan sebenarnya, tetapi 

ia adalah satu lapis kehidupan yang terkandung di dalam, adalah satu lapis kehidupan 

yang saya mau selamatkan. Sebenarnya diri saya tidak punya cobaan, saya memang 
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bukan Xiulian. Kerunyaman yang ditemui saya di sini, jarang bermanifestasi di sisi 

manusia biasa, tetapi juga ada yang bermanifestasi di sini, kebanyakan adalah yang 

tidak kalian ketahui. Saya dapat lolos dari hal ini, dikarenakan saya tidak ada di 

dalamnya. Saya tidak seperti mereka tidak mampu lolos, saya dapat lolos darinya, 

tetapi taraf kesulitannya amat besar, kalian kehidupan apapun tak bisa 

membayangkannya. Saya dapat sebisa mungkin mencampakkan segala yang saya 

miliki, oleh sebab itu saya bisa meloloskan segala ini. (Tepuk tangan) 

Hal barusan dibincangkan, saya sambil lalu menekankan satu kata lagi, di 

samping saya sering kali ada sebagian praktisi mengikuti saya, di berbagai tempat juga 

ada sebagian penanggung-jawab, kepala pusat, atau penanggung jawab lain, kalian 

harus mengerti satu hal; segala masalah yang kalian temui semuanya berupa melewati 

lintasan, tetapi kalian tidak boleh mewakili Shifu. Masalah apapun kalian harus 

mengerti bahwa jika Shifu ikut serta dalam hal tersebut, kalian tentu harus berpijak di 

sudut saya mempertimbangkan hal tersebut. Ini adalah hal yang kalian lalaikan di masa 

lalu. Mengatakan telah berbuat kerunyaman pada saya, itu berarti pengrusakan 

ditujukan pada Fa. Jadi ini dengan kalian melewati lintasan sama sekali tidak sama. Ini 

mutlak bukanlah Shifu sedang Xiulian, atau Shifu sedang melewati lintasan, melainkan 

adalah pengrusakan yang sungguh ditujukan pada Fa dan alam semesta, oleh sebab 

itu tidak boleh disamakan, aspek ini harus jelas. Di saat saya menangani masalah, 

saya bisa memperlakukan ia sebagai iblis sungguhan, sedangkan kalian tidak boleh! 

Masalah apapun yang kalian temui semuanya berhubungan langsung dengan Xiulian 

kalian. Oleh sebab itu kalian harus menganggapnya Xiulian, semua harus mencari 

sebab pada diri sendiri, ini mutlak tidak sama. 

Pengikut: Sepertinya orang Eropa sangat sulit untuk masuk hening, mengapa? 

Shifu: Sebenarnya orang Timur dan orang Eropa adalah sama. Xiulian di tengah 

masyarakat manusia biasa, yang dapat mencapai benar-benar hening, berarti 

tingkatannya telah sangat tinggi. Karena anda mempunyai pekerjaan di masyarakat 

manusia biasa, ada urusan manusia biasa yang harus dikerjakan, urusan dari segala 

aspek. Anda duduk di sana tidak ingin merenungkan masalah, masalah tersebut 

dengan sendirinya berefek di pikiran anda, berpikir secara otomatis, oleh sebab itu 

anda tidak dapat hening. Dalam Xiulian kita tak berhenti meningkat, tak berhenti 

melepas keterikatan hati. Saat keterikatan hati makin hari makin sedikit, anda bisa 

temukan bahwa dengan sendirinya anda makin hari makin hening, makin hari makin 

hening, ini adalah manifestasinya suatu tingkat. Anda berkata saya begitu mulai saya 

sudah hendak mencapai taraf hening, itu tidak realistis, menggunakan cara apapun 

tidak mungkin tercapai. Kecuali ada dari kita yang kondisinya ekstrem khusus, sisi 

manusia ini sangat lemah, sedangkan sisi sana sangat kuat, dia berada dalam kondisi 

setengah mengerti setengah tidak mengerti, ini adalah orang ekstrem khusus, dia boleh 

mencapai keheningan tertentu. Karena yang berperan utama ia bukan sisi manusia, 

melainkan sisi Dewa, terkecuali yang seperti begini. Tetapi yang lainnya tidak mungkin 

begitu mulai langsung dapat mencapai taraf hening. Jadi tidak membedakan ras 

manusia, orang Eropa dan orang Timur adalah sama. 
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Tidak dapat masuk hening, anda tidak perlu gelisah, saat latihan Gong asalkan 

tubuh anda bisa sepenuhnya rileks merasa nyaman, anda sebisa mungkin menekan 

diri tidak sembarang pikir. Bila sungguh tidak ada akal lagi, ia tetap mau sembarang 

pikir, sembarang pikir biarlah sembarang pikir, anda menganggap pikiran yang 

sembarang pikir ini adalah orang lain. Anda bilang silakan pikir, saya lihat anda, melihat 

anda berpikir. Dengan demikian ini juga merupakan suatu cara. Untungnya anda dapat 

membedakan bahwa itu bukan anda, hanya ini saja sudah sangat berharga. Atau anda 

menekan ia tidak memperkenan ia berpikir, dengan demikian berarti telah mencapai 

apa yang dapat dicapai orang Xiulian. Ketika tubuh sepenuhnya rileks, tentu masuk 

kondisi evolusi latihan yang terbaik. Tetapi jika pikiran tidak dapat hening, tidak dapat 

mencapai kondisi evolusi yang terbaik lalu harus bagaimana? Anda sekalian tahu kita 

Xiulian mulai dari mikroskopis, oleh sebab itu bagian kita yang di mikroskopis ia di sisi 

sana adalah diam. Mulai dari sana hingga sisi sana makin hari makin diam, berkultivasi 

makin baik, dengan demikian di permukaan makin hari makin terkendali hingga makin 

lemah. Pada permukaan makin tidak baik, tetapi permukaan juga makin lemah, ialah 

suatu hubungan seperti ini. Banyak orang dari kita telah Xiulian dalam waktu panjang, 

menemukan dalam pikiran masih ada pikiran buruk, jika anda mau menekannya tentu 

bisa menekan. Karena walaupun makin hari makin tidak baik, makin hari makin 

mencapai permukaan, tapi ia juga makin hari makin lemah, karena ia tidak mempunyai 

akar lagi. 

Pengikut: Sebagai seorang praktisi Gong Barat, kami seharusnya bagaimana dialektis 

dan hidup? Kami apakah harus mengikuti secara alami? 

Shifu: Saya pikir memanglah begini, ucapan kata saya mengikuti secara alami juga 

adalah pembicaraan di situasi yang berbeda, juga bukan meminta kalian mengikuti 

secara alami dalam segala hal. Anda bekerja di perusahaan, boss harus memberi gaji 

pada anda, jika dalam pekerjaan anda tidak berusaha malah lengah mengikuti alami, 

itu sungguh tidak pantas terima gaji tersebut. Kita di mana saja haruslah sebagai 

seorang yang baik. Saya beri tahu anda sekalian, perkataan mengikuti secara alami ini 

harus lihat dibicarakan di mana, dalam Xiulian mengikuti secara alami, tetapi kita masih 

harus dengan sengaja menekan sisi yang tidak baik dari diri sendiri, masih harus gigih 

berkultivasi, ini juga tidak disebut mengikuti secara alami. Sebenarnya kita semua juga 

berkultivasi seperti demikian. Dengan demikian di tengah Xiulian kita telah mengetahui 

dengan jelas, yaitu dengan inisiatif sedang mengultivasi diri, di kehidupan sehari-hari 

kita sebisa mungkin sesuai dengan bentuk masyarakat manusia biasa, oleh sebab itu 

pekerjaan manusia biasa dan Xiulian anda haruslah dipisahkan, pasti harus dipisahkan. 

Pekerjaan adalah pekerjaan, Xiulian adalah Xiulian. Tapi ada satu hal, karena anda 

adalah orang Xiulian, anda menuntut diri dengan kriteria tinggi bisa termanifestasi 

dalam pekerjaan, bisa termanifestasi di tengah masyarakat, dalam keluarga dan 

lingkungan masyarakat berbeda. Dengan kata lain, di manapun anda haruslah sebagai 

seorang yang baik, orang lain juga bisa mengatakan anda adalah orang baik, 

hubungannya seperti ini. Konsep mengikuti secara alami tersebut tidak sama dengan 

ucapan dahulu, semuanya tak dipedulikan, sekali duduk di sana, seperti biksu, lalu 

mengikuti secara alami. Bukan seperti ini, mutlak bukan konsep ini. 



31 

 

Jika anda bertemu kerunyaman apapun, saya pikir sebagai orang Xiulian, diri kita 

terutama harus mempertimbangkan diri sendiri, apakah bukan karena diri saya berbuat 

tidak baik hingga terjadi? Setiap orang Xiulian bila tidak dapat memperlakukan seperti 

begini, anda tentu tidak dapat maju. Oleh sebab itu setiap orang bila bertemu 

kerunyaman apapun, anda pertama harus melihat pada diri sendiri, apakah perbuatan 

saya tidak cocok? Saya sering mengucapkan satu prinsip, ialah mengatakan segala 

yang di alam semesta semuanya harmonis dan rata. Diri anda berbuat salah, menjadi 

terpuntir, terpuntir dengan orang lain, segala yang berada di sekeliling sepertinya 

semua tidak cocok, hubungan antarmanusia juga menjadi tegang. Saat begini diri 

sendiri coba cari penyebab dalam diri sendiri, anda meluruskan sisi diri sendiri yang 

tidak benar, anda bisa temukan segalanya harmonis dan selaras kembali, cocok 

kembali lagi. Saya tidak menganjurkan bahwa kita harus berdebat dengan orang lain. 

Jika kita sungguh muncul kerunyaman, terlihat sepertinya orang lain tidak adil terhadap 

kita, saya pikir sebagai seorang Xiulian, sangat mungkin di masa hidup lalu anda 

berutang pada orang, sabar sebentar juga sudah lewat. Sebagai seorang manusia 

biasa pun mengetahui, ketika dua orang berdebat, akhirnya berpisah dalam kondisi 

tidak menyenangkan, timbul konflik, antara dua orang ini tidak dapat menyelesaikan, 

setelah jangka waktu panjang konflik tambah sulit diselesaikan, akhirnya menjadi 

musuh. Kita dapat menoleransinya, tidak memedulikannya, mundur satu langkah. 

Tiongkok ada satu pepatah kata disebut, mundur selangkah laut seluas langit. Jika 

anda maju menusuk, maju melawan, anda bisa temukan sungguh tidak ada jalan ke 

luar. Anda mundur selangkah, lepaskan hati tak pedulikan. Anda akan temukan laut 

benar-benar seluas langit, sebuah pemandangan lain lagi, seperti beginilah. Sebagai 

orang Xiulian memang harus begini. Jika kita juga berdebat, bertengkar seperti 

manusia biasa, sama juga memerankan efek di tengah konflik, saya katakan itu berarti 

kita sama seperti manusia biasa, bukankah begini? Sebenarnya adalah begini. 

Pengikut: Bagaimana kita tahu tingkatan diri kita? 

Shifu: Saya berbicara secara subjektif, periode permulaan saya sangat tidak ingin 

kalian mengetahui tingkatan kalian. Seorang manusia lebur dalam Fa sedemikian besar, 

saya umpamakan sebuah contoh seperti setungku air baja, bila jatuh masuk sekeping 

kayu, sekeping ampas kayu, dengan sekejab saja anda sudah tak terlihat bayangannya. 

Fa sedemikian besar melebur manusia, kekuatan karma di tubuh anda dan kekuatan 

karma pikiran serta berbagai macam benda dengan sekejab semuanya sirna. Jika kami 

sepenuhnya berbuat seperti begini, sama dengan anda tidak berkultivasi, sama dengan 

saya sedang mencipta ulang kehidupan, tidak terhitung anda berkultivasi. Maka kita 

tidak boleh seperti begini, harus membiarkan diri anda berkultivasi, diri sendiri yang 

mengubah diri. Fa ini dia amat besar. Kita dalam proses Xiulian, asalkan anda 

memperlakukan diri sebagai orang Xiulian berkultivasi dengan mantap, anda tak henti-

henti membaca buku, berarti anda sedang membubung dan meningkat tak berhenti. 

Ditambah lagi tindakan tambahan -- latihan Gong, kecepatan peningkatan anda lantas 

sangat cepat, ini adalah semacam bentuk Xiulian yang tercepat. 

Pada periode permulaan bila saya mengizinkan kalian mengetahui bahwa anda 

sudah ada di taraf alam mana, hati anda pasti tidak bisa mengendalikannya dengan 



32 

 

baik: wah! Saya begitu Dewa! Saya telah berkultivasi sampai demikian. Bila saya 

mengizinkan anda melihat perubahan yang sungguh terjadi di sekeliling tubuh anda 

sendiri, anda coba pikirkan, anda membawa berbagai macam keterikatan hati tujuh 

Qing enam nafsu manusia biasa, bisakah hati anda tidak goyah? Karena pikiran 

manusia biasa anda masih sangat kuat, maka saya tidak memperkenankan anda 

mengetahui lebih awal, dikarenakan harus menjamin anda di tengah Xiulian dapat tiada 

henti-hentinya meningkat, meningkat, meningkat dengan kecepatan tercepat. Orang 

berkebijakan tinggi mendengar Tao, mencapai kesempurnaan berdasarkan Wu.8 Inilah 

yang terhebat. Jugalah yang tercepat, benar-benar paling cepat. 

Kondisi sebagian pengikut kita juga tidak sama, maka sebagian orang berkultivasi 

dalam kondisi terbuka, sebagian orang berkultivasi dalam kondisi setengah terkunci, 

dia dapat melihat. Bahkan ada yang dapat melihat dengan jelas, segalanya tahu. Ini 

kondisi yang jarang, kebanyakan kultivasi dalam kondisi terkunci. Hanya peduli baca 

buku dan Xiulian, anda lantas tiada henti meningkatkan diri, anda niscaya tiada henti 

menyadari rahasia langit. Hanya dari prinsip ini sendiri juga sudah cukup membuat 

anda penuh keyakinan. Tentu saja masyarakat manusia sekarang, tersesat terlalu 

dalam oleh berbagai macam yang disebut realitas palsu, terikat hingga terlalu parah, 

sungguh sukar melepaskan diri. Di antara Fa dan keterikatan kepentingan dirinya 

selalu terjadi pertentangan, bahkan ia lebih baik melepas Fa daripada melepaskan 

keterikatannya. Hal-hal seperti ini juga sulit dikatakan, karena masyarakat hari ini 

sudah sampai pada taraf manusia tidak mengetahui hakikat pokok, tidak mengetahui 

kriteria lagi. 

Namun ia makin tidak baik malah memberikan suatu lingkungan terbaik untuk 

Xiulian kita. Bukankah lingkungan makin rumit barulah dapat berhasil mengultivasikan 

manusia tingkat tinggi? Inilah prinsipnya. Berapa tahun lalu di Tiongkok muncul banyak 

master qigong, di antara manusia biasa, orang-orang sangat mengagumi mereka: wah, 

luar biasa master qigong, sungguh hebat. Karena dia menyembuhkan penyakit orang, 

orang tentu memberinya sesuatu yang baik, bahkan juga uang. Pengejaran terhadap 

kepentingan materi juga makin hari makin berat, dengan demikian ada banyak orang 

jatuh ke bawah, juga tidak mempunyai Gong lagi, juga habis tuntas, Shifunya juga tidak 

mengurusi dia lagi. Mengapa? Karena Xiulian mereka pada masa lalu adalah Xiulian di 

lingkungan yang tidak diketahui manusia biasa. Di dalam gunung atau lingkungan yang 

tidak diketahui orang, atau di biara, atau Xiulian melalui bentuk agama lain, ia tidak 

berhubungan dengan realitas masyarakat manusia biasa dan kepentingan rumit, tidak 

melalui tempayan pencelup raksasa ini. Sekali berhubungan dengan masyarakat pasti 

bisa terpolusi oleh masyarakat rumit ini, akhirnya mengejar nama dan kepentingan 

sama seperti manusia biasa. Berubah menjadi seorang manusia biasa, karena metode 

Xiulian mereka tidak efektif di tengah manusia biasa. Namun kita justru Xiulian di dalam 

tempayan pencelup raksasa ini, segala yang disentuh adalah hal tersebut, bila kita 

dapat keluar dari rahim tersebut, bukankah anda hebat?! Tahukah anda mengapa anda 

dapat berkultivasi ke tingkatan tinggi? Ialah di sini teramat busuk, ini adalah satu 

jaminan paling pokok yang mendorong anda kultivasi ke tingkatan tinggi. Bila anda 
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dapat keluar darinya, walau anda hanya menggerakkan hati, mengatakan anda hari ini 

mau Xiulian, anda pun juga sudah hebat. Di lingkungan demikian, terendam dalam 

kepahitan, anda masih mempunyai hati demikian. 

Kepahitan dalam bentuk permukaan tak terhitung apa-apa, sedangkan 

penderitaan sungguh mengorek hati menembus tulang, itu ada di saat sedang 

memisahkan hati ini, saat melepas keterikatan barulah paling pahit. Lingkungan rumit 

ini pun menjadi suatu fasilitas terbaik bagi anda dapat Xiulian ke tingkatan tinggi. 

Dengan demikian ditinjau sebaliknya, Dafa ini juga hanya bisa dalam bentuk paling 

buruk seperti demikian barulah merefleksikan kedahsyatannya. Di tengah lingkungan 

masyarakat baik tidak perlu menggunakan Dafa ini, lalu di lingkungan baik juga tidak 

perlu meluruskan Fa, di bumi cukup dengan Fa Tathagata dari Yesus dan Sakyamuni. 

Mengapa kini agama berjalan hingga periode akhir Dharma, semua agama tidak 

mampu menyelamatkan manusia lagi? Orang-orang berani mencaci Buddha, berani 

menginjak poster Yesus dengan kaki dan mengencingi, saat demikian anda minta dia 

belajar Fa ini menyelamatkannya sudah tidak mungkin. 

Pengikut: Saya benar-benar punya hati ingin Xiulian, bagaimana baru bisa tidak curiga 

pada Dafa? 

Shifu: Saya katakan pikiran setiap orang di tengah masyarakat manusia biasa semua 

bisa terbentuk banyak-banyak konsep di kemudian hari, menerima ilmu pengetahuan 

realitas palsu dari masyarakat manusia biasa, mengakibatkan anda tersesat di sini 

hingga tersesat makin dalam. Terbentuk berbagai konsep dan berbagai macam pikiran 

tetap dalam pikiran anda, semuanya adalah faktor yang menghambat anda 

memperoleh Fa. Kesangsian yang timbul di benak anda, apakah bukan terjadi 

disebabkan memakai benda yang dikenal dari realitas masyarakat manusia biasa untuk 

mengukur Fa? Hingga timbul kesangsian? Sudah pasti iya. Maka juga boleh dikatakan 

bahwa anda sedang menggunakan konsep yang terbentuk oleh ilmu pengetahuan dan 

pikiran manusia biasa untuk mengukur Fa, tingkatan manusia biasa bukankah paling 

rendah? Manusia biasa bukankah berada di tengah kesesatan? Ia bisa mempunyai 

benda apa yang dapat dibandingkan dengan prinsip kebenaran alam semesta? 

Semuanya tidak bisa. Lalu Dafa kita ini juga adalah berpijak di atas suatu bentuk paling 

rendah dari manusia biasa, menggunakan bahasa manusia dan bentuk manifestasi 

yang terendah untuk membicarakannya, oleh sebab itu terlihat juga seperti sangat 

permukaan. Tetapi asalkan anda belajar terus, anda bisa temukan ia makin belajar 

makin tinggi, makin belajar makin dalam tak terukur, jauh tak tercapai. Ilmu 

pengetahuan manusia biasa tidak ada makna tersebut. Jika anda menganggap ketidak-

percayaan dan kesangsian itu sebagai pikiran diri sendiri, anda niscaya bersalah besar. 

Itu adalah konsep yang terjadi di kemudian hari dalam masyarakat manusia biasa, 

adalah diri anda yang menganggap dia sebagai diri anda sendiri, namun dia malahan 

bukan anda. 

Pengikut: Tianmu saya sudah terbuka sebelum berlatih Gong, ahli meramal adalah 

pekerjaan saya, perlukah melepas pekerjaan saya? 
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Shifu: Jika anda tidak berlatih Gong, sebagai seorang manusia biasa, saya tidak 

menentang. Saya menceramahkan Fa pada orang Xiulian, agar mereka dapat Xiulian. 

Juga bukan memanggil setiap orang datang berkultivasi Dafa, anda merasa bisa 

kultivasi -- anda kultivasilah, anda merasa tidak bisa kultivasi -- ya sudah tidak kultivasi. 

Masyarakat umat manusia kelak mungkin masih juga eksis Tao kecil yang meramal 

dan fengshui seperti ini, bahkan menggunakan cara apa untuk mengobati orang pun 

mungkin eksis, eksis di seluruh dunia sejak zaman kuno. Lalu selaku seorang yang 

Xiulian, kelak benda yang terlihat anda juga makin hari makin tinggi, energi perkataan 

yang anda ucapkan juga makin hari makin besar, saat anda meramal untuk orang lain 

bisa timbul masalah, urusan bumi manusia terkadang tidak stabil, mungkin seperti 

begini, juga mungkin bukan begini. Bila orang tersebut percaya, sangat percaya, ia juga 

bisa memperkuatnya agar berefek; anda mempunyai energi, perkataan yang anda 

ucapkan lantas mungkin mengakibatkan faktor yang tidak stabil menjadi pasti, padahal 

asalnya tidak harus seperti ini. Yang anda lihat bukan pokoknya, ia adalah hubungan 

sebab akibat lain, sudah dipatokkan begitu seketika anda ucapkan, dengan demikian 

anda mungkin telah berbuat hal buruk. Kekuatan karma demikian adalah anda yang 

menambah masuk di tengah Xiulian, lintasan anda, bencana anda terletak di sini, 

setiap lintasan setiap bencana anda harus melewati, bencana yang anda tambahkan 

masuk, anda niscaya tak dapat melewati. Setelah berbuat hal yang berpengaruh besar 

atau berakibat berat, maka anda niscaya tidak dapat melewati lintasan, anda juga jadi 

tidak dapat Xiulian lagi, oleh sebab ini orang Xiulian membicarakan Xiukou,9 hal ini 

anda sama sekali tidak dapat jalankan. Jika anda langsung ucapkan melalui mulut 

anda benda apa yang terlihat anda, itu berarti anda membocorkan rahasia langit, lagi 

pula adalah dengan tak bertanggung jawab sembarangan berbicara pada manusia 

biasa, ini bagaimana boleh? Ini tambah tidak benar. 

Selain itu saya beri tahu lagi pada anda, asal yang meramal, selain dari faktor diri 

sendiri, kebanyakan faktor dari luar yang berfungsi, oleh sebab ini ia merupakan suatu 

hal yang mengerikan. Sangat menakutkan bagi suatu kehidupan! Itu juga tidak dapat 

Xiulian lagi. Di sini saya hanya memberi tahu pada orang prinsip hal tersebut, saya 

bukan menentang manusia biasa berbuat demikian. Anda ingin Xiulian, saya haruslah 

memberi tahu pada anda, saya harus bertanggung jawab pada anda. Bila anda mau 

berbuat demikian, hanya dapat membawa akibat buruk pada anda. Namun anda pasti 

bisa berpikir, bagaimana saya hidup? Saya hanya berbicara Tao, berbicara Fa pada 

orang Xiulian. Anda dapat Xiulian -- Xiulianlah, hanya dapat dikatakan seperti demikian. 

Tetapi saya harus bertanggung jawab pada anda, dengan demikian kita katakan 

sebaliknya, sebagai seorang pengikut Dafa, bagaimanapun harus supaya anda dapat 

hidup, memang harus demikian. 

Pengikut: Bagaimana saya dapat mencampakkan hati takut? 

Shifu: Takut juga merupakan suatu keterikatan, itu adalah masalah tekad anda sendiri 

kuat atau tidak, harus mengatasi. Ada orang berkata, saya begitu latihan Gong 

langsung ngantuk. Itu juga benda yang harus diatasi oleh tekad anda sendiri, walaupun 
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mereka bukan iblis, tetapi bagi orang Xiulian mereka bisa berfungsi sebagai iblis. Bila 

anda tidak bisa menembusnya, ia lantas berfungsi pada anda. 

Pengikut: Saya tidak pernah merasakan Falun yang di perut kecil berputar. 

Shifu: Bukanlah setiap orang dapat merasakan. Ada orang yang sensitif: begitu energi 

bergerak, wah, kok begitu kuat. Ada orang yang perutnya telah menjungkirbalikkan 

langit bumi, ia tidak ada perasaan. Kondisi tubuh setiap orang berbeda, jangan 

berdasarkan perasaan untuk melihat rendah tingginya siapa-siapa. 

Pengikut: Apakah Tianmu saya selamanya tidak terbuka? 

Shifu: Anda sedang mengejarkah? Jika anda berhasil kultivasi masih tidak terbuka, 

saya pikir itu tidak benar. Maksud anda apakah mengatakan di tengah proses Xiulian 

anda tidak akan terbuka? Bila anda mengejarnya, bila anda eksis pikiran ini, walau 

hanya sedikit, itupun tidak memperkenankan anda lihat. Sudah dapat lihatpun tidak 

memperkenankan anda lihat, karena butiran hati anda ini belum disingkirkan, 

keterikatan anda itu belum disingkirkan. Oleh sebab itu anda harus mencampakkan 

keterikatan tersebut--tidak memedulikannya, saat itu anda coba lihat bisa bagaimana. 

Praktisi kulit putih dia tidak sama dengan praktisi Timur, karena Timur, khususnya 

di Tiongkok, sumber asal budayanya lebih mendalam. Ia tidak hanya mempunyai 

kebudayaan 5.000 tahun, 6.000 tahun, ia masih mewariskan kebudayaan prasejarah 

periode sebelumnya, oleh sebab itu di sumsum tulang dan selnya semua terisi makna 

budaya yang sangat dalam. Tetapi budaya masyarakat kulit putih terbangun hanya 

2.000 tahun, oleh sebab itu kesesatannya sangat mudah dipecahkan. Sekali terpecah, 

dia hampir langsung sudah dapat melihat. Perbedaan orang Tiongkok terletak di mana? 

Saat anda memberitahunya sebab mengapa, dia masih pikir: oh, ucapan ini benar. Lalu 

mengapa bisa mengapa? Lantas saat anda memberi tahu pada dia mengapa bisa 

mengapa, lalu dia berpikir lagi: oh, mengapa bisa mengapa bisa mengapa? Oleh sebab 

itu anda harus memecahkan sampai tuntas barulah dapat berhasil membuka 

seluruhnya. Ini adalah penyebab mengapa praktisi kulit putih kita sekali belajar 

langsung banyak yang dapat melihat dengan samar-samar, dikarenakan penyebab ini. 

Benda permukaan dari masyarakat manusia biasa menutupinya sangat sedikit, hanya 

prinsip ini. Prinsip manusia biasa sedang mengikatnya, sekali memecahkan prinsip, di 

tengah manusia biasa lantas tak ada yang bisa mengikatnya lagi, beginilah maksudnya. 

Tentu saja juga tidak semuanya demikian, pengetahuan persepsi dan pengetahuan 

rasional masih tidaklah sama. Jika benar-benar dapat belajar Fa hingga lubuk hati, 

dalam Xiulian benar-benar dapat memahami Fa, itu dengan pemahaman persepsi 

semula masih tidak sama, bisa membubung hingga memahami Fa dengan rasional. 

Pengikut: Bagaimana menyebarkan Fa pada biksu atau biksuni? 

Shifu: Saya selalu memikirkan biksu atau biksuni terutama pada dua tahun lalu, saya 

sangat gelisah pada mereka. Karena baik Sakyamuni, baik Yesus, Sang Maha Sadar 

tersebut mendirikan Xiulian. Ada pengikut Xiulian mewarisi, bagaimanapun, mereka 

terhitung pengikut pintu Buddha, saya jadi terus ingat mereka. Tetapi, sekarang telah 

mencapai periode akhir Dharma, di dalam agama yang sungguh ingin Xiulian benar-
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benar tidak banyak. Saya menemukan satu hal, banyak biksu biksuni ia membela 

agama, tapi bukan membela Dewa dan Buddha. Hatinya tidak terletak di atas Xiulian, 

dia sepenuhnya sedang membela formalitas agama, dengan demikian keterikatan ini 

lantas menjadi suatu hambatan berat. Masih ada orang menganggap di luar formalitas 

agama tidak ada Fa Buddha, semua itu adalah pintu sesat Tao serong, ini adalah faktor 

paling besar yang serius menghambat mereka memperoleh Fa. Tetapi juga ada orang 

yang sungguh masih bisa berpikir, sungguh dapat mempertimbangkan segalanya dari 

prinsip, luar biasa hebat. Dia sedang baca buku saya, setelah baca dia mengetahui 

bahwa ini merupakan apa, karena manusia semua eksis sifat Buddha. Ini sama seperti 

listrik, seketika dua elektrode ketemu pah! Lantas tergabung. Bila ia tidak eksis sifat 

Buddha, tentu tidak dapat tergabung. Tidak bisa memercikkan bunga api, tidak bisa 

menyalakan listrik. Jadi ada sebagian biksu memang tidak sama, saya bilang sungguh 

hebat, karena dia mengetahui tujuan diri sendiri meninggalkan rumah adalah demi 

Xiulian. Sedangkan ada sebagian orang ia tidak mempunyai pikiran lurus ini. Tentu saja 

saya tidak banyak menyinggung hal-hal agama, hanya sambil lalu berbincang sedikit. 

Jika anda adalah umatnya, atau anda adalah teman atau familinya, anda boleh beri 

tahu padanya, dia ingin berkultivasi ya berkultivasilah, tidak ingin berkultivasi ya 

sudahlah. Kita pasti jangan memaksa orang: anda datanglah berkultivasi, sungguh 

sayang anda tidak berkultivasi! Pasti harus ikuti saya! Hati bukanlah dapat diubah 

melalui Qing manusia. Hati manusia harus bisa tergerak oleh diri sendiri barulah efektif. 

Pengikut: Rahib yang mempunyai jabatan tertentu dalam biara bagaimana berkultivasi 

sejati, apakah harus kembali ke kehidupan duniawi? 

Shifu: Sama sekali tidak perlu kembali ke kehidupan duniawi. Mengapa tidak perlu 

kembali ke kehidupan duniawi? Saya berbicara hal tentang tidak mendua pintu Fa 

terutama untuk ditujukan pada Fa yang kita Xiulian sekarang. Dahulu di belakang 

setiap huruf dari kitab suci semuanya adalah citra Buddha. Sekarang jika anda 

membukanya anda tidak akan melihat, hingga di belakang tulisan Sakyamuni atau 

Yesus pun sudah tidak ada citra mereka lagi, itu juga berarti kitab tersebut sudah tidak 

mampu menyelamatkan orang lagi, hanya kertas putih bertulisan hitam. Satu lagi 

menjalankan ritual juga merupakan suatu formalitas agama, saya juga hanya 

menganggapnya sebagai pekerjaan manusia biasa. Sebenarnya sudah ada banyak 

rahib telah menganggap formalitas ini sebagai pekerjaan, mereka menganggap dirinya 

sedang dinas, sedang menghasilkan gaji. Rahib di daratan Tiongkok menghasilkan gaji 

masih terbagi tingkat divisi, tingkat kepala bagian, terdengar masih ada yang bertingkat 

kepala biro, mereka mengubah segala yang berasal dari Sakyamuni, orang-orang 

semua tidak mengetahui bahwa ini merusak Fa yang ditinggalkan Sakyamuni. Sudah 

hingga taraf ini, tentu saja Sakya juga tak memedulikan lagi, maka segalanya ini juga 

adalah seperti demikian, jadi saya hanya menganggapnya sebagai pekerjaan. Baik dia 

baca kitab suci, maupun menjalankan ritual, tidaklah efektif. Asalkan dia Xiulian Dafa, 

kita tidak terikat formalitas apapun, saya telah katakan Tao besar tanpa bentuk. 

Formalitas manusia biasa apapun tidak pantas untuk Fa sedemikian besar. Kita 

mengelola secara longgar, hanya melihat hati manusia. Anda berkultivasi, saya tentu 

mengurusi anda. Namun pengurusan seperti demikian tak terlihat oleh manusia biasa, 
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oleh sebab itu tidak terikat formalitas masyarakat manusia apapun. Kita seyogianya 

tidak ada formalitas, lalu segala yang di antara manusia biasa, saya menganggapnya 

sebagai pekerjaan, saya hanya dapat memandang seperti demikian. Anda rahib ingin 

menjalankan ritual ya jalankanlah, pokoknya tahu diri sendiri adalah Xiulian Dafa itu 

sudah boleh, harus mencurahkan upaya pada aspek gigih, menyikapinya seperti ini. 

Agama lain juga sama. 

Pengikut: Hati yang bersih murni berarti harus menyingkirkan segala keterikatan, 

apakah hobi diri sendiri juga harus disingkirkan? 

Shifu: Bila sungguh mencapai kondisi hati yang bersih murni memang demikian. Tetapi 

anda Xiulian mulai dari manusia biasa, meminta anda dalam sekejap mencapainya, 

berarti anda berdiri di lantai langsung menjadi Buddha, itu tidak mungkin. Bila ingin 

mencapai taraf alam Buddha, anda harus punya satu proses Xiulian. Mempunyai suatu 

fondasi pikiran yang mendalam. Juga boleh dikatakan anda tidak henti-hentinya Xiulian, 

tidak henti-hentinya memperdalam, meningkatkan diri, makin hari makin tinggi, itu 

dicapai dengan berangsur-angsur. Bila benar-benar meminta anda segera mencapai, 

anda mungkin terkaget hingga tidak berani berlatih. Karena pikiran anda belum setinggi 

itu, melangkah mulai dari manusia biasa, maka dengan pelan-pelan anda tidak perlu 

terlalu cemas secara alami ia juga dapat mencapainya. Asalkan anda berkultivasi dan 

membaca buku tentu dapat mencapai, prinsip Fa dapat menyelesaikan segala masalah 

anda. Bukan dengan paksaan, dengan paksaan juga merupakan Youwei.10 Asalkan 

anda memperlakukan diri sebagai orang Xiulian, hal ini sudah jelas pasti. Anda 

sekalian sedang berkultivasi hati sendiri, sebisa mungkin tidak melakukan hal buruk, ini 

tidak terhitung Youwei, ini disebut sebisa mungkin mendekati hakikat semula anda. 

Pengikut: Anda mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah agama, namun saya 

harus mengerjakan riset ilmiah dengan baik, kondisi seperti demikian sungguh 

bertentangan. 

Shifu: Saya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah agama, saya telah 

mengatakannya dengan sangat detail. Mengapa ia merupakan agama? Lagi pula 

adalah suatu agama yang lengkap? Karena ia tidak berbicara De, juga tidak mengakui 

eksisnya Dewa. Karena ia tidak dapat melihat keberadaan Dewa, ia tidak mengakui 

manusia berbuat jahat bisa mendapat balasan karma, berbuat baik ada balasan berkah. 

Bila siapa mengatakan berbuat baik ada balasan berkah, berbuat buruk ada balasan 

karma, eksis Dewa, ia langsung menggunakan teori ilmu pengetahuan menyangkal 

anda, memukul anda. Bahkan agama ortodoks pun ia pukul, merusak moralitas 

manusia. Manusia tanpa pengendalian mental, berani melakukan hal buruk apapun, 

kemudian ditinjau dari titik ini coba anda katakan ilmu pengetahuan ini ia lurus atau 

sesat? Bukankah ia berfungsi sesat? Moralitas umat manusia kini mengapa terbenam 

habis sedemikian parah? Justru karena orang-orang tidak ada kepercayaan yang lurus, 

khususnya orang Barat, sesungguhnya yang kalian benar-benar percaya bukanlah 

agama, melainkan adalah ilmu pengetahuan kalian. Coba kalian pikirkan dari pemikiran 

terdalam kalian, yang membuat kalian paling percaya sungguh adalah ilmu 
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pengetahuan. Bagi kalian apapun adalah nomor dua, ilmu pengetahuan itu barulah 

yang paling utama, saya beri tahu kepada kalian dikarenakan ia merupakan suatu 

hambatan di tengah Xiulian. 

Kabarnya Gereja Katolik Roma di masa lalu tidak mengakui bahwa manusia 

adalah evolusi dari kera, dia menganggap manusia diciptakan Tuhan dengan tanah. 

Kabarnya Gereja Katolik Roma sekarang sudah mengakui, terang-terangan mengakui 

manusia adalah evolusi dari kera, bukankah ia telah menyangkal pada Tuhan mereka? 

Ilmu pengetahuan tersebut ia mempunyai kekuatan seberapa, umat manusia kini 

semuanya percaya. Saya dapat menjelaskan tentang hal-hal umat manusia yang 

manapun, mulai besar hingga kecil; saya dapat menjelaskan segala perkembangan 

umat manusia dari kuno hingga kini, tapi karena ini terkategori urusan manusia biasa, 

maka saya tidak memedulikannya. Tujuan saya bicarakan semuanya berhubungan 

dengan Xiulian kalian barulah saya bicarakan. Titik tolak segala pemahaman ilmu 

pengetahuan, titik tolak pemahaman terhadap materi, alam semesta, serta kehidupan 

semuanya punya kekeliruan. Lubang yang di atmosfir benua Australia, yaitu di atmosfir 

kutub selatan terjadi bolongan ozon, ilmu pengetahuan kini mengatakan bahwa 

kejadian itu dikarenakan gas bekas industri atau freon AC11 dan gas bekas lainnya, 

dikarenakan benda-benda tersebut menyebabkan kerusakan lapisan ozon. Sebenarnya 

saya beri tahu pada anda sekalian, segala yang di alam semesta ini semuanya 

merupakan kehidupan, semuanya hidup. Gas-gas mahaluas, anda tidak dapat 

melihatnya, lapis lapis lapis lapis, anda tak dapat menghitungnya seberapa banyak, 

mereka semua merupakan kehidupan, semuanya juga Dewa. Adalah Industri yang 

terbawa oleh ilmu pengetahuan modern secara serius merusak lingkungan hidup 

manusia, hal ini mutlak absolut. Bukanlah gas-gas itu telah dirusak hingga terjadi 

bolongan di atas atmosfir kutub selatan, manusia tidak mampu merusak Dewa. 

Mengapa ia tidak terjadi bolongan di Eropa daerah industri maju ini? Mengapa harus di 

kutub selatan tempat yang tidak ada orang? Disebabkan Dewa melihat uap bekas dan 

gas beracun di bumi terlalu banyak, dirinya membukakan satu jendela, mengeluarkan 

gas-gas bekas tersebut lalu menutupnya kembali. Sama sekali tidak seperti anggapan 

ilmu pengetahuan modern ini. 

Perkembangan umat manusia kini telah memasuki tahap di mana ilmu 

pengetahuan mengendalikan segala bidang, maka umat manusia sudah tidak dapat 

lepas darinya, ia telah menjadi realitas perkembangan masyarakat manusia. Bila anda 

tidak berbuat sesuai dengannya, bisa jadi tidak benar. Kita memang melakukan sebisa 

mungkin sesuai dengan manusia biasa, dengan demikian anda kerjakanlah dengan 

baik terhadap riset ilmiah anda, ini bukan kesalahan anda, bukanlah yang dapat dilepas 

oleh seseorang atau suatu bangsa atau suatu negara. Tetapi memangnya ia 

merupakan pekerjaan, anda kerjakanlah dengan baik, menuaikan kewajiban anda, 

mengerjakan pekerjaan anda dengan baik, hanya begini saja. Anda jangan 

menganggap anda sedang bagaimana-bagaimana demi ilmu pengetahuan, 

sebenarnya ilmu pengetahuan telah sepenuhnya menguasai segala bidang dari umat 

manusia. Segala milik manusia semua eksis demi dia, dengan demikian manusia tidak 
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boleh dikarenakannya hingga tidak melakukan pekerjaan lagi. Selaku orang Xiulian, 

saya hanya ingin anda mengerti prinsip ini, bukanlah meminta anda mencampakkan 

realitas tersebut yang eksis sekarang yang telah membuat umat manusia tidak dapat 

lepas, bukanlah meminta anda melepaskan pekerjaan. 

Yang saya bicarakan bahwa Ilmu pengetahuan adalah agama, dan lagi 

merupakan suatu agama yang lengkap, ia menyuruh anda mengenal mulai dari materi 

hingga mencapai kepercayaan spiritual anda. Sedangkan agama ortodoks memahami 

dari prinsip, sungguh-sungguh memahaminya dalam pikiran anda, akhirnya mencapai 

dari tak berbentuk hingga berbentuk. Akhirnya benar-benar dapat memahaminya dari 

segi materi, kembali ke dunia langit setelah mencapai kesempurnaan, ia merupakan 

proses demikian. Ilmu pengetahuan ia adalah terbalik. Ia mulai dari segi materi 

menggerakkan spiritual manusia; sedangkan agama adalah pemahaman spiritual 

menggerakkan perubahan materi. Saya ucapkan prinsip ini agar anda memahaminya. 

Seyogianya ia telah menjadi realitas masyarakat, saya bukanlah menentang ilmu 

pengetahuan yang telah menjadi sandaran manusia untuk hidup, saya hanya 

membicarakan keadaan sebenarnya dari eksisnya ilmu pengetahuan sekarang. 

Pengikut: Mohon Shifu bicarakan sekali lagi tentang hubungan sebab akibat dan hati 

belas kasih, baikkah? 

Shifu: Anda menyinggung belas kasih, saya tentu mau meluruskan pikiran anda, saya 

beri tahu pada anda apa itu belas kasih. Orang-orang dalam masyarakat manusia 

biasa menganggap kehidupan saya nyaman, tanpa bencana, tanpa kesulitan, 

sepanjang hari nyaman, bebas tanpa kekangan, tidak kekurangan uang, memiliki 

segalanya yang diperlukan, manusia lantas merasa Tuhan belas kasih pada orang, 

terlalu baik pada orang. Saya beri tahu pada kalian, Tuhan tidak mungkin demikian, jika 

benar seperti demikian, itu berarti terlalu tidak baik pada anda. Prinsip manusia 

semuanya adalah terbalik. Anda sekalian tahu, manusia hidup di bumi, harus 

berhubungan dengan masyarakat, dengan demikian manusia tentu bisa menciptakan 

karma. Yesus mengatakan: manusia berdosa. Disebabkan dosa barulah jatuh ke 

dimensi manusia biasa ini. Di dalam dimensi ini, dari masa ke masa menciptakan 

karma, berbuat dosa, anda ingin nyaman bukankah tidak membayar karma? Bila tidak 

membayar karma ditambah karma yang tercipta di masa kini, di masa berikutnya untuk 

tubuh manusia pun anda tidak dapat peroleh, anda mungkin reinkarnasi menjadi yang 

lebih buruk. Anda menciptakan karma lagi, hanyalah dapat jatuh ke neraka; jatuh lagi 

ke bawah, lantas termusnah, ditinjau dari prinsip ini coba anda bilang, coba anda 

katakan, terhadap anda Tuhan seharusnya bagaimana barulah terhitung baik? Inilah 

sebab akibat. 

Tetapi saya bagaimana memandang belas kasih yang sesungguhnya? Jika 

seseorang benar-benar baik, di dalam satu masa hidup ini dia bisa menemui banyak-

banyak bencana iblis. Dalam bencana-bencana iblis ini, tujuannya agar dia membayar 

karma yang terutang pada masa lalu, memanfaatkan masa kini melunasi secepatnya. 

Masa kini yang punya tubuh manusia, anda baru dapat ke dunia langit setelah 

melunasi utang, menikmati berkah selamanya, oleh sebab ini ia bisa menderita di 

tengah manusia biasa. Lalu coba anda sekalian pikirkan, yang mana barulah belas 
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kasih sesungguhnya? Buddha memandang masalah dan manusia memandang 

masalah mutlak bukan satu hal yang sama. Manusia memang menganggap bila 

Buddha menyuruh orang menikmati hidup dengan bahagia, berarti Buddha belas kasih 

padanya, Dewa belas kasih padanya. Sebaliknya, bila dia menderita, dia lantas 

menyalahkan langit dan bumi: huh, mengapa Tuhan tidak mengurusi saya? Saya 

adalah orang yang kehilangan! Tuhan sedang mengurusi anda, suruh anda membayar 

karma, agar dapat kembali, betapa baik jika dapat selamanya kembali ke tempat tanpa 

lahir tanpa musnah dan tidak jatuh lagi ke bawah, itu barulah belas kasih 

sesungguhnya. Anda semuanya tahu bahwa kalian sedang Xiulian, mengapa saya 

tidak menyingkirkan semua penderitaan kalian? Tidak perlu kalian melewati lintasan, 

langsung angkat kalian ke atas bukankah selesai sudah, ini betapa belas kasih! Ini 

tidak diperkenankan! Yang kalian utang harus kalian bayar sendiri, membayar 

secepatnya, membayar secepatnya, saya baru dapat menyelamatkan kalian 

secepatnya, bukankah ini prinsipnya? Saya membicarakan belas kasih dari sudut lain, 

apa itu belas kasih. Fa berbicara pada kalian, namun bukan berbicara pada manusia 

biasa, hal ini kalian harus ingat selamanya, manusia biasa selamanya berada dalam 

kesesatan, ia tidak boleh mengetahui prinsip tersebut, sedangkan manusia memanglah 

adalah manusia; sedangkan kalian praktisi memanglah adalah praktisi, orang Xiulian 

dengan manusia biasa selamanya berbeda. 

Ada satu hal saya boleh beri tahu pada kalian, masalah di dunia tidak ada yang 

kebetulan, Dewa sedang mengamati. Di dimensi ini ada yang mengurusi reinkarnasi; 

ada yang mengurusi kestabilan masyarakat; ada yang mengatur tubuh sistem 

masyarakat; ada yang mengendalikan kestabilan bumi; ada yang mengurusi udara, 

bermacam elemen udara; masih ada yang mengawasi bahwa Dewa di bumi sedang 

melakukan apa. Di sini Dewa apapun ada, dapatkah dia tidak mengurusi hal-hal 

tersebut? Dalam masyarakat manusia biasa, sembarangan ingin timbul hal apa lantas 

timbul hal apa? Mutlak tidak mungkin. 

Pengikut: Prinsip saling menghidupi dan saling membatasi di dimensi tingkatan tinggi 

apakah salah satunya di antara 2 macam materi ini lebih mendekati Zhen-Shan-Ren? 

Shifu: Bukan dipahami seperti demikian. Keseluruhan alam semesta terkomposisi oleh 

Zhen-Shan-Ren. Saya katakanlah seperti begini, dua macam materi tersebut juga 

adalah Zhen-Shan-Ren dalam alam semesta yang membentuk. Jika alam semesta ini 

hanya eksis sisi positif, bagi kehidupan berarti terlalu menyedihkan, dia tanpa 

kebahagiaan, juga tanpa penderitaan, hidup juga tak ada arti. Justru karena eksisnya 

bencana iblis, eksisnya penderitaan, dia setelah memperoleh kebahagiaan, dia tahu 

menyayangi dan menghargai, dia baru dapat merasa hidup dengan penuh rasa. Oleh 

sebab itu alam semesta eksis sisi positif, juga mengatur pada kehidupan eksisnya sisi 

negatif, bersamaan ini masih bisa melenyapkan karma bagi kehidupan. 

Pengikut: Masalah pokok setelah selesai, begitu bicara membela Dafa, saya lantas 

merasa darah panas menggelora, mohon tanya Shifu benarkah kondisi demikian? 

Shifu: Tidak benar, tidak benar. Anda sekalian harus benar-benar memerhatikan! Hal 

yang barusan saya bahas yaitu ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi negatif menurun 
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hingga bawah ialah sisi jahat, sisi positif menurun hingga bawah ialah sisi baik, oleh 

sebab itu saya beri tahu pada kalian, kita di tengah masyarakat manusia biasa mutlak 

tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti kelakuan orang dalam masyarakat manusia 

biasa, kita pasti harus menggunakan sisi baik untuk berperan. Buddha Sakyamuni 

mengatakan kehidupan-kehidupan semua mempunyai sifat kebuddhaan. Sebenarnya 

saya beri tahu anda sekalian, kehidupan-kehidupan bersamaan juga mempunyai sifat 

keiblisan. Yaitu sifat keiblisan dan sifat kebuddhaan eksis bersamaan pada satu 

kehidupan. Manusia dalam kondisi melampiaskan kemarahan, keras dan tanpa 

rasional, itulah sifat keiblisan. Manusia dalam kondisi rasional, damai baik dan belas 

kasih, itulah sifat kebuddhaan. Dua macam sifat berbeda bisa terefleksi dalam kondisi 

berbeda, oleh sebab itu kita selamanya menggunakan sisi baik. Liputan stasiun TV 

beberapa saat lalu yang tidak benar pada kita, saat kita menemui mereka, kita beri tahu 

pada mereka semuanya juga secara rasional dan bermaksud baik. Pada waktu itu 

orang yang hadir sangat banyak, tidak berarti banyak orang lantas tidak baik. Pada 

sikap dan cara menangani punya perbedaan baik atau jahat, sepenuhnya 

menggunakan sifat damai dan baik menjelaskan argumentasi. Tidak melibatkan hal 

politik negara, juga tidak merusak harta milik umum, semua juga bisa seperti orang 

Xiulian, memberitahukan pada mereka prinsip kita. Mereka sangat terharu: tidak 

pernah lihat orang seperti demikian. Sebaliknya masyarakat umat manusia mengapa 

ada kekerasan? Orang awam sekali mau menjelaskan hal apa, mengajukan 

argumentasi apa, lantas melakukan pawai unjuk rasa, muncul kekerasan "Ahh…" 

berteriak-teriak, bahkan menggunakan kekerasan. Karena manusia eksis sisi sifat 

keiblisan, itu adalah manusia biasa. Kita di sini adalah orang Xiulian, kita hanya boleh 

menggunakan sisi baik, tidak boleh menggunakan sisi jahat. Sisi baik dan sisi jahat 

dua-duanya digunakan manusia biasa, manusia biasa mengajukan argumentasi juga 

menggunakan kekerasan. Bila gagal berargumentasi, ia lalu menggunakan tangan 

untuk memukul, mencaci maki, manusia biasa punya baik dan jahat dua sisi ini. 

Pengikut: Guru mengatakan, saat membersihkan alam semesta ada manusia planet 

lari ke bumi, kalau begitu bentuk hidup mereka merupakan Futi atau dalam suatu 

bentuk lainnya? 

Shifu: Saya membincangkan dulu apa gerangan manusia planet. Anda sekalian tahu, 

bumi kita ini bukan satu-satunya planet yang mempunyai kehidupan di alam semesta, 

bumi juga bukan hanya kali ini. Maksud saya, di posisi bumi ini dahulu pernah eksis 

bumi yang lalu. Bumi-bumi yang lalu telah disingkirkan, juga ada yang diledakkan, 

pernah terjadi banyak kali. Angkanya sudah sangat besar. Setiap kali di saat bumi 

berada pada periode terakhir ini, selalu dalam kondisi di mana kehidupan paling rusak, 

materi sudah tidak murni, yaitu sudah tidak boleh dipertahankan lagi. Keseluruhan bola 

bumi ini berubah menjadi satu bola karma, akhirnya disisihkan. Karena kehidupan bisa 

reinkarnasi, reinkarnasi menjadi tanah, batu, tumbuhan, materi, reinkarnasi menjadi 

apapun ia akan membawa serta karma, di mana-mana dipenuhi karma, akhirnya 

berubah menjadi bola karma, saat itulah harus disingkirkan. Di atas bumi masih ada 

orang yang agak baik, sangat sedikit, yaitu yang terkecuali, mereka diangkat ke luar 

dan diletakkan di planet lain dalam Triloka. Namun bumi ini lama kelamaan telah 
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berganti entah berapa kali, setiap kali juga ada manusia yang ditinggalkan. Maka 

kehidupan demikian yang ditinggalkan lama kelamaan juga menjadi banyak. Wujud 

manusia yang diciptakan Dewa setiap periode berbeda, oleh sebab itu perbedaannya 

juga amat besar. Masih ada sebagian memang terbentuk di planet lain, inilah manusia 

planet.  

Mereka telah menjadi seperti suatu cacatan sejarah, bagaikan jejak yang 

ditinggalkan dari satu lembaran sejarah terletak di sana, hanya berfungsi sedikit ini saja. 

Mereka merupakan peninggalan dari masa akhir bumi pada saat itu, mereka masuk ke 

suatu planet dengan membawa teknologi pada saat itu, titik tolaknya agak tinggi, 

selama kurun waktu yang amat panjang, situasi alam semesta yang mereka kuasai 

telah jauh melampaui manusia bumi sekarang. Tubuh mereka bisa memasuki ruang 

dimensi lain, dalam medan dimensi lain menyesuaikan diri dengan kondisi medan 

dimensi tersebut, telah mencapai taraf demikian, alat penerbang yang mereka 

tumpangi yang terbang kian kemari, manusia menyebutnya sebagai “UFO” ini, juga 

dapat memasuki ruang dimensi lain, terbang di ruang waktu yang lain. Jika ia terbang 

di ruang waktu yang amat cepat, begitu ia masuk dalam sekejap sudah pergi amat jauh, 

maka kecepatannya itu bagi manusia adalah tak terbayangkan. Bahan bakar yang 

dipakai sama sekali bukan berdasarkan konsep materi dan teori teknik yang dapat 

dipahami oleh ilmu pengetahuan sekarang. 

Dalam kurun waktu yang amat panjang, manusia planet tersebut terus 

berkembang, terus-menerus bermetamorfosis. Dalam alam semesta ini benar-benar 

telah muncul hubungan sosial yang abnormal dari keberadaan kehidupan sejenis ini, 

serakah dan nafsu mengakibatkan tempat mereka benar-benar terjadi hal seperti 

perang besar antarplanet. Namun masih belum sampai mengancam manusia, karena 

manusia belum berkemampuan mengancam mereka, maka mereka tidak menyerang 

manusia. Jika anda sampai mengancam ia, ia pun akan menyerang manusia. Namun 

walau manusia planet tidak menyerang manusia, tetapi ia mengetahui tubuh manusia 

adalah paling indah sempurna, maka mereka tertarik pada tubuh manusia, ia pun ingin 

menyerobot tubuh manusia. Menggunakan ilmu pengetahuan memperkaya segala 

bidang dari manusia, membuat manusia percaya dengan teguh dan bergantung pada 

ilmu pengetahuan. Pikiran dan cara hidup manusia sepenuhnya berasimilasi dengan 

mereka, setiba waktunya mereka seketika menggantikan jiwa sejati manusia dan 

jadilah mereka, akhirnya menggantikan umat manusia. 

Dibicarakan bisa panjang lebar, mereka datang secara menyeluruh pada saat 

masyarakat Barat mulai muncul revolusi industri. Sebelum periode awal ini mereka 

telah datang, tapi tidak berperan sebagai pengendali. Kedatangan mereka secara 

menyeluruh adalah pada saat masyarakat kulit putih mulai memasuki masyarakat 

industri. Demi menduduki bumi ini, mereka telah melakukan persiapan yang matang, 

dan membuat pengaturan yang sistematis. Mereka telah menciptakan ilmu 

pengetahuan bagi manusia, maka ilmu pengetahuan ini adalah dihasilkan oleh manusia 

planet. Tujuannya adalah menyatukan manusia, membuat pikiran manusia ini menjadi 

praktis, dibakukan seperti mesin. Pengetahuan manusia juga disatukan, kelak mereka 

akan mudah mengendalikan, agar mudah menggantikan manusia. Masih ada lagi, 
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mereka telah memilih beberapa suku bangsa sebagai pemandu untuk kelak mereka 

mengendalikan umat manusia secara menyeluruh. Jepang adalah pemandu di bidang 

teknik yang ia gerakkan; Amerika Serikat adalah pemandu yang mendobrak segala 

budaya kuno di bumi, bahkan budaya dari negara yang paling kuno dan paling tertutup 

pun tidak dapat terhindar darinya, seluruh dunia juga mendapat gempuran oleh budaya 

modern Amerika Serikat, sedangkan Inggris adalah pemandu pada bidang produk 

mesin di periode awal; Spanyol adalah pemandu dari pencampuran ras manusia. Cara 

manusia planet membuat manusia terlepas dari Dewa adalah dengan mencampur-

adukkan ras manusia, membuat manusia menjadi orang yang tak berakar, persis 

seperti tumbuhan hibrida di hari ini. Orang-orang di benua Amerika Selatan, benua 

Amerika Tengah, orang Meksiko dan sebagian orang Asia Tenggara telah dikacaukan 

rasnya. Segalanya ini tidak dapat lolos dari pengamatan Dewa. Manusia planet telah 

melakukan persiapan yang cukup matang untuk mengambil alih manusia. 

Mereka yang bisa mengoperasikan komputer, setiap orang telah diberi nomor. 

Tentu saja praktisi kita tidak terdapat masalah ini, seketika kalian memperoleh Fa, saya 

harus membersihkan selapis tubuh yang diduduki mereka. Di dalam tubuh manusia, 

mereka telah membentuk selapis tubuh mereka, sangat mengerikan! Ini diakibatkan 

orang-orang dari SD hingga universitas yang dipelajari semuanya adalah ilmu 

pengetahuan yang diantarkan oleh mereka, ditambah lagi segala sesuatu yang 

digunakan umat manusia kini semuanya juga adalah diciptakan oleh ilmu pengetahuan 

yang berada di mana-mana. Inspirasi yang muncul dalam pikiran manusia di bidang 

komputer dan teknik mengapa bisa berkembang dengan ekstra pesat? Ini adalah 

dihasilkan oleh selapis tubuh yang terbentuk oleh pengendalian manusia planet 

terhadap manusia. Oleh karena teknik dan ilmu pengetahuan mereka dalam tubuh 

manusia telah membentuk seperangkat benda, ia mengendalikan pikiran manusia 

berbuat seperti demikian. Dewasa ini perkembangan komputer sungguh bukan main 

hebatnya, namun, ia bukan teknik manusia. Bila umat manusia terus-menerus seperti 

begini, maka akan menghadapi kemungkinan digantikan oleh manusia planet. Tetapi 

coba anda sekalian pikirkan, bagaimanapun manusia planet juga adalah kehidupan 

dalam Triloka manusia biasa ini, ia berani berbuat demikian, juga ada sebab lainnya, 

juga karena Fa alam semesta telah menyimpang sehingga muncul keadaan seperti ini, 

Dewa sudah tidak memedulikan lagi, maka hal ini juga berhubungan dengan kehidupan 

tingkat tinggi. Bila ingin mengubah hal ini harus mengubahnya dari atas. Karena 

mereka mempunyai sebuah konsep: menganggap manusia sudah tidak benar, 

moralitas juga telah rusak, semuanya sudah tidak benar, mau diganti ya ganti sajalah, 

pokoknya memang harus disisihkan. Buddha berbelas kasih pada manusia 

dikarenakan Tathagata dan Bodhisatva adalah Buddha tingkatan paling rendah, yang 

paling dekat dengan manusia. Buddha yang tingkatannya jauh lebih tinggi dari Buddha 

tingkat ini, menoleh ke belakang melihat Buddha Tathagata juga adalah manusia biasa. 

Lalu manusia itu apa? Tidak termasuk hitungan apapun, begitu melihat manusia sudah 

tidak baik, dimusnahkan saja lalu mulai lagi yang baru, beginilah konsepnya. Dalam 

benak mereka, belas kasih bukan ditujukan pada manusia melainkan terhadap Buddha. 

Dewa pada tingkat yang lebih tinggi, ketika menolehkan kepala melihat sejenak, 

mengatakan bahwa manusia itu sama sekali bukan apa-apa, bahkan tidak sebanding 
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dengan mikro organisme. bukankah satu prinsip demikian yang berlaku?! Ada orang 

masih berkata, Guru menyelamatkan kami seharusnya dengan cara begitu, atau 

dengan cara begini. Saya bilang, seandainya Buddha tidak menyelamatkan anda, 

apakah hatinya merasa susah seolah kecanduan akan hal tersebut? Bukan demikian 

halnya, dikarenakan Buddha berbelas kasih pada manusia, belas kasih pada kalian 

barulah berbuat demikian. Manusia memilih-milih, manusia ingin diselamatkan dengan 

cara bagaimana, Xiulian dengan cara bagaimana, manusia sungguh tidak tahu dirinya 

sedang mengatakan apa. 

Beginilah situasi manusia planet ini. Karena di atas sedang menyisihkan mereka, 

begitu disisihkan mereka langsung tahu, maka mereka kabur ke sini, dalam beberapa 

tahun ini luar biasa banyaknya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa saya melakukan hal ini 

juga diatur secara sistematis, biar mereka lari ke manapun juga tak akan lolos. Segala 

hal buruk yang mereka lakukan harus dibayar, hal ini adalah pasti. Prinsip alam 

semesta ini bagi kehidupan apapun juga mutlak adil, oleh sebab itu segala sesuatu 

yang mereka lakukan, mereka harus membayarnya. Mengenai bagaimana akhirnya 

penanganan jiwa mereka, di kemudian hari mutlak tidak ada eksistensi manusia planet 

lagi, jika di antara manusia planet sungguh ada yang baik, jiwanya dapat reinkarnasi 

menjadi kehidupan lain. Sedangkan yang tidak baik sudah akan disisihkan. Oleh sebab 

itu segala perbuatan dari segenap kehidupan, semuanya merupakan mereka sedang 

memosisikan diri untuk masa mendatang, termasuk semua manusia. Manusia sedang 

berbuat apa, semua itu juga merupakan mereka sedang menata posisi diri sendiri. 

Dewasa ini kebanyakan manusia planet masuk ke sini adalah demi melarikan diri, 

mereka telah tahu pada akhirnya mereka sulit untuk lolos, maka ada sebagian manusia 

planet kawin dengan manusia di bumi, tetapi bukan kawin secara normal, siapapun 

juga tidak akan kawin dengan mereka. Mereka menculik seorang wanita desa untuk 

meninggalkan keturunan mereka, masih ada yang bersembunyi di antara manusia 

biasa. Biar bagaimanapun mereka bersembunyi juga tak tersembunyikan. Gong yang 

mahabesar datang beranjak dari mikroskopis, tak peduli dia itu baja, besi, kayu, tubuh 

manusia, air, batu, udara, tumbuhan, hewan, materi dan lain-lain, segalanya sedang 

beranjak dari mikroskopis hingga ke permukaan. Coba anda katakan mereka mau lari 

ke mana, Gong tersebar di mana-mana, semuanya menerobos menuju ke permukaan, 

jadi mereka telah melihat, tiada tempat untuk bersembunyi, tiada tempat untuk 

bersembunyi. Lalu bagaimana mereka eksis? Gejala Futi12 tidak sampai terjadi, tetapi 

sebagian dari mereka berubah menjadi wujud manusia berjalan di jalanan, anda juga 

tidak tahu mereka itu siapa. Ada sebagian bersembunyi tidak keluar, tetapi jumlahnya 

sudah sangat sedikit, sangat sedikit. Dahulu mereka dapat bersembunyi, UFO mereka 

dapat terbang kabur ke ruang dimensi lain, tapi ruang dimensi lain semuanya telah 

diselesaikan, di sana semuanya diliputi Gong mahabesar yang sedang lewat menuju 

tempat tersebut, mereka juga tidak dapat bersembunyi, mereka hanya dapat sembunyi 

dalam gua atau di bawah laut, di situpun sulit bersembunyi. Pokoknya masalah yang 

mereka hadapi seperti inilah, segala kehidupan juga sedang menata posisi diri sendiri 

dalam hal ini. 

                                                 
12

 Futi -- Merasuk ke tubuh. 
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Pengikut: Ilmu pengetahuan masyarakat manusia biasa adalah salah, bolehkah kita 

tidak melalui indoktrinatif ilmu pengetahuan manusia biasa langsung masuk ke Xiulian? 

Shifu: Kita berbicara dari sudut lain juga bisa dapat peningkatan dari aspek ilmu 

pengetahuan. Saya ceramah Fa agar orang bisa mengerti, saya juga menggunakan 

konsep orang modern untuk ceramah Fa, pada aspek pengetahuan ia juga bisa 

membuka jalan pikiran manusia, terhadap perolehan Fa juga bermanfaat. Jika 

pendidikannya sangat rendah, saya berbicara dengan istilah modern akan sangat sulit 

dimengerti. Tapi bukan berarti tidak bisa tanpa ia. Jika tidak ada budaya seperti ini 

yang didatangkan ilmu pengetahuan modern, saya boleh menggunakan bahasa kuno 

untuk menceramahkan Fa, tidak menggunakan bentuk seperti hari ini untuk 

berceramah. Tapi bagaimanapun masyarakat sekarang telah jadi demikian, maka 

kalian berbuat dengan menyesuaikan kondisi masyarakat manusia biasa tidak 

bermasalah, dewasa ini juga hanya bisa demikian. Saya pikir selaku seorang yang 

Xiulian, walau dewasa ataupun anak kecil, kalian di posisi manapun harus melakukan 

segalanya dari anda dengan baik: Sebagai pelajar anda lalu belajar dengan baik; yang 

bekerja lalu anda bekerja dengan baik. Bila kalian membuat bentuk spesifik, dengan 

demikian bentuk Xiulian kalian mungkin juga karenanya mengalami perubahan, bisa 

mendatangkan kesulitan pada hidup dan Xiulian. Harus tahu, walaupun manusia planet 

mendatangkan ilmu pengetahuan mereka supaya mencapai tujuan, namun Dewa 

menguasai segalanya, juga sedang sebaliknya memanfaatkan mereka. 

Pengikut: Apakah kita harus menggunakan lebih banyak waktu untuk Xiulian, tapi 

menggunakan sedikit waktu untuk melakukan pekerjaan manusia biasa? 

Shifu: Bukan konsep demikian. Anda harus sebisa mungkin menuruti jam kerja 

manusia biasa untuk menyelesaikan pekerjaan kalian, saya pikir bagaimana sibukpun 

anda juga ada waktu untuk latihan Gong dan baca buku, seperti beginilah. Saya pikir 

selaku seorang pengikut yang gigih, dalam hati anda harus lebih banyak menggunakan 

waktu luang pada Xiulian. 

Pengikut: Perlukah kita sengaja mencari suatu lingkungan rumit untuk Xiulian? 

Shifu: Tidak perlu. Tidak boleh selalu ingin melakukan sesuatu yang dibuat-buat, ingin 

sendiri mengatur perjalanan Xiulian itu tidaklah benar. Perjalanan Xiulian kalian diatur 

oleh saya, jangan ingin melakukan seperti begini atau begitu yang dibuat-buat, seperti 

beginilah bila kalian ingin Xiulian. Anda melakukan apa yang anda seharusnya lakukan. 

Di Tiongkok ada sebagian orang setelah berlatih Gong tiba-tiba tidak mementingkan 

penampilan. Semulanya memang harus berdandan semestinya, mengemasi hingga 

rapi, seperti wujud manusia. Tapi dia jorok ngelomprot, bahkan tidak lagi mengerti malu, 

ini tidak benar, ini bukanlah saat dulu Zhang Shan Feng kultivasi Tao. Kalian hari ini 

Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa, setidaknya harus seperti wujud manusia. 

Dewa adalah lebih tinggi daripada manusia, harus berbuat lebih baik, di aspek 

manapun harus berbuat lebih baik. Harap diperhatikan, jangan begitu berlatih Gong 

lantas tidak memedulikan apa-apa lagi, seharian jorok ngelomprot, kotor sekali, ini tidak 

diperkenankan. Ditinjau dari satu titik berarti anda sedang merusak citra Dafa, 

bukankah demikian? Maka konferensi kali ini saya beri tahu pada anda sekalian, juga 
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beri tahu pada penanggung jawab, saya katakan anda sekalian harus berpakaian rapi, 

jangan berbuat sampai dilihat orang lain terasa tak sopan, betul tidak? Beberapa tahun 

ini ekonomi Tiongkok cukup baik, berpakaian bagus sama sekali tak bermasalah. Saya 

katakan bukan harus berpakaian mahal, setidaknya anda memedulikan penampilan diri, 

berpakaian bersih rapi sedikit. Ingatlah kita berkultivasi di tengah masyarakat manusia 

biasa, masalah ini bukanlah masalah apa. Hal dalam Xiulian, kita jangan sendiri 

mengatur lingkungan Xiulian pada diri sendiri. 

Pengikut: Anak berumur 4 tahun terbuka Tianmu, dapat melihat Falun dan nama Guru 

memancarkan sinar, tapi terkadang sangat semaunya sendiri, orang dewasa tak 

menurutinya, dia menangis dan menjerit sekerasnya, ributnya hingga hati terasa tidak 

enak. 

Shifu: "Ributnya hingga hati terasa tidak enak," anda sendiri bukankah telah 

menulisnya? Anda merasa sangat tidak enak, merasa sangat tidak enak berarti hati 

anda tergerak, anak itu bukankah sedang membantu anda meningkat? 

Pengikut: Anak berumur 2 tahun saat melihat Falun mengatakan dengan sangat 

gembira "Falun," melihat poster Guru langsung berkata "Shifu," masih selalu duduk di 

lantai berucap dengan posisi tangan Heshi: "Latihan Gong," terkadang menyetel audio 

kaset Guru ia lantas berkata "dengar ceramah Shifu." 

Shifu: Bila begitu anak ini sangatlah tidak umum. Karena ia baru 2 tahun lebih, anak 

seperti demikian mungkin datang untuk memperoleh Fa. Kita ada pengikut kecil, 

praktisi kecil yang berumur 4-5 tahun, 5-6 tahun, sangat banyak yang berkultivasi amat 

baik, sangat menakjubkan. Di antara mereka ada yang sangat supernormal, bagian ini 

lebih banyak. Keluarga yang mana kelak akan memperoleh Fa, Dewa di atas dapat 

melihat dengan sangat jelas: Oh, keluarga itu akan memperoleh Fa. Mungkin saja dia 

lantas siap mengatur, siap bereinkarnasi, karena bereinkarnasi bisa memperoleh Fa. 

Pengikut: Kekuatan karma arena rumah sakit apakah lebih besar dibanding arena lain? 

Shifu: Selaku suatu rumah sakit manusia biasa, ditinjau dari satu instansi 

penyembuhan penyakit, Qi penyakit sepertinya memang lebih banyak. Tetapi selaku 

praktisi Gong anda takut apa? Dengan kita praktisi Gong tidak ada hubungan, semua 

ini tidak dapat melukai kita. 

Pengikut: Di rumah sakit melakukan otopsi patologi, bagi orang Xiulian apakah berefek 

tidak baik? 

Shifu: Jika itu pekerjaan anda, anda kerjakanlah, tidak apa-apa, karena telah menjadi 

orang mati. Kita mengatakan semaksimal mungkin Xiulian sesuai kondisi masyarakat 

manusia biasa, jangan karena kita Xiulian, hingga segala bentuk masyarakat manusia 

biasa terubah, ini tidak diperkenankan. 

Pengikut: Mulut tidak mencaci orang, namun dalam hati mencaci, apakah juga bisa 

kehilangan De? 
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Shifu: Ada orang berkata: Saya berkultivasi sangat baik, memperlihatkan sangat baik. 

Tetapi keterikatan dalam hatinya sama sekali tidak dilepas, dapatkah itu terhitung 

kultivasi? Bukankah itu palsu? Jadi perubahan hakikat barulah perubahan sebenarnya. 

Yang permukaan hanya merupakan formalitas. Mulut anda mencaci atau tidak itu 

adalah suatu formalitas, hati anda berubah atau tidak itu barulah yang sesungguhnya. 

Dalam hati anda mencaci, itu tentu adalah hati tidak berubah. Kehilangan De atau tidak 

itu merupakan hal kecil. Dafa dipublikasikan bukan demi mempertahankan De manusia 

biasa. 

Pengikut: Ada praktisi takut pada hewan atau organisme yang beracun, hati demikian 

tidak disingkirkan apakah tidak dapat mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Ini adalah dua hal. Hati takut setelah disingkirkan sudah tidak bermasalah. 

Tetapi kita banyak orang bukannya takut pada ia, melainkan jijik pada kotornya benda-

benda tersebut. Kotor seperti ini bukan kotor seperti melihat kotoran, melainkan 

menganggap kotornya benda tersebut seperti benda buruk. Dunia akan datang, alam 

semesta akan datang, tidak eksis organisme tersebut. Saya beri tahu pada anda 

sekalian, periode permulaan alam semesta tidak ada benda-benda demikian yang 

mengandung racun dan jahat. Di kemudian hari mengapa muncul? Dikarenakan 

kekuatan karma kehidupan makin hari makin besar, makin hari makin tidak baik, alam 

semesta juga makin hari makin kompleks, benda buruk yang terjadi juga jadi banyak, 

lambat laun juga makin hari berubah jadi makin beracun, seperti inilah proses 

perkembangannya. 

Pengikut: Dalam Jingwen "Kesadaran" ada kalimat "dua-dua datang dengan susul-

menyusul," bagaimana memahami "dua-dua?" 

Shifu: Ini adalah tata bahasa kuno Tiongkok. Tata bahasa kuno Tiongkok bisa 

menjelaskan masalah, tulisannya singkat namun arti yang dijelaskan sangat mendalam, 

makna yang terkandung juga besar, adalah bahasa yang terbaik. Orang dahulu 

berbicara menggunakan bahasa langit, tulisan langit, sekarang moralitas manusia telah 

rusak, tidak diperkenankan lagi, maka menggunakan bahasa umum ini. Lalu "dua-dua 

datang dengan susul-menyusul" ini, bila dijelaskan artinya ialah tiga bersamaan, dua 

bersamaan. Ada orang berunding dengan orang lain, mengatakan Fa ini sangat baik, 

ayo kita berdua pergi berkultivasi; orang itu juga merasa baik, ia juga datang; dia juga 

memberi tahu pada sanak keluarganya, mengajak sanak keluarganya datang, dengan 

demikian semuanya datang secara bertigaan atau berduaan. Berbicara menggunakan 

bahasa umum sekarang, saya menjadi panjang lebar harus menggunakan sekian 

banyak perkataan. Menggunakan "dua dua datang dengan susul-menyusul," hanya 

dengan beberapa kata saja semua telah terkandung. Inilah artinya. "Susul-menyusul," 

yaitu waktu yang berbeda datang secara berangsur-angsur, turut-menurut, terus-

menerus. "Susul-menyusul" ini bila dijelaskan juga setumpuk perkataan. 

Pengikut: Pengikut yang berusaha toko buku terhadap buku Dafa bolehkah membeli 

dengan harga grosir, menjual dengan harga eceran? 
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Shifu: Beberapa saat lalu saya sendiri memikirkan satu hal, karena belakangan ini di 

Tiongkok, karyawan yang menganggur agak banyak, di antaranya ada sedikit bagian 

adalah praktisi kita. Kemudian saya berpikir, bolehkah memperkenankan mereka 

berdagang buku Falun Dafa? Dengan demikian dapat mengatasi masalah hidup 

mereka, juga mengatasi masalah praktisi membeli buku. Ada praktisi telah berbuat 

demikian. Kemudian saya berpikir lagi dengan saksama, tidak cocok. Bagaimana tidak 

cocok? Anda sekalian coba pikirkan, Dafa dapat menyelamatkan kita, Dafa yang begitu 

sakral, kita malah menggunakannya untuk mencari uang, meletakkan diri di mana? 

Meletakkan Fa di mana? Ini amat tidak patut, maka saya tidak memperkenankan 

mereka melakukannya lagi. Lalu mengapa masyarakat boleh melakukan? Karena saya 

memang memanfaatkan masyarakat manusia biasa untuk memublikasikan Fa. 

Masyarakat manusia biasa juga adalah bentuk perwujudan Fa di tingkat paling rendah, 

jadi setiap macam lapangan kerja darinya memang eksis seperti demikian, ini tidak 

salah. Karena buku kita bila tidak mempunyai makna di belakang, kertas putih 

bertulisan hitam, itu hanya satu buku. Dikarenakan mempunyai makna di belakangnya, 

barulah berfungsi Fa. Pedagang buku dan toko buku yang melakukannya, itu tidak 

masalah, juga berarti sesuai dengan Fa pada tingkatan manusia biasa. Selaku pengikut 

kita, benar-benar eksis masalah demikian. Kita memanfaatkan Fa untuk mencari uang, 

lagi pula kebanyakan yang beli buku adalah pengikut kita, bagaimana bisa 

menggunakan uang ini? 

Jika kalian sendiri memang buka toko buku, memanfaatkan fasilitas ini 

mengusahakan buku Dafa, bukan sengaja mendirikan demi Dafa, sejak dulu sudah 

buka toko buku, dengan demikian saya juga tidak menentang bahwa anda berbuat 

demikian. Karena bagaimanapun sebelum ini anda sudah berusaha toko buku. Tetapi 

saya pikir, seiring pemahaman anda terus-menerus pada Fa, saya yakin anda bisa 

punya cara baru. 

Pengikut: Demi bertemu Guru, tidak memedulikan segalanya, bertentangan dengan 

orang rumah, benar atau salah? 

Shifu: Jika anda datang dari daratan Tiongkok, sangat mungkin memang tidak 

memperkenankan anda datang, juga sangat mungkin adalah Fashen saya tidak 

memperkenankan anda datang, agar anda Xiulian dengan hati tenteram. Jika anda 

bukan datang dari Tiongkok, lalu mungkin ada penyebab lain dari anda sendiri. 

Mungkin melihat anda teguh atau tidak, segalanya juga mungkin. Ini haruslah anda 

sadari sendiri. 

Pengikut: Mengetahui harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk Xiulian, juga 

ingin punya anak, terhitung terikat atau tidak? 

Shifu: Kami telah katakan semaksimal mungkin sesuai dengan masyarakat manusia 

biasa untuk Xiulian. Seluruh pengikut muda sekarang juga ada berapa miliar, 

semuanya tidak menikah tidak melahirkan anak, dengan demikian bukankah semacam 

pengrusakan pada manusia biasa? Setidaknya saya boleh beri tahu pada anda, anda 

Xiulian tidak sesuai bentuk masyarakat manusia biasa. Tapi ada orang berkata, seumur 

hidup ini saya memang tidak mau menikah, saya memang telah bertekad bulat, saya 
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juga tidak menentang, anda berkultivasi seperti demikianlah. Asal tidak menjadi beban 

tambahan dan konflik pada hidup anda atau pada aspek lain, itu saya juga tidak peduli. 

Urusan duniawi adalah anda sendiri yang putuskan, anda sendiri yang lakukan. 

Mengatakan jika punya anak bisa memengaruhi Xiulian, menurut saya tidak akan, ini 

tidak akan. 

Pengikut: Kesempurnaan ada berapa bentuk? Apakah semua membawa Benti? 

Shifu: Hal ini sudah pernah saya bicarakan, hanya yang ke dunia Falun membawa 

tubuh. Mengenai yang ke tempat lain, justru karena kalian ada banyak orang datang 

dari tingkatan berbeda taraf alam berbeda untuk memperoleh Fa. Ditinjau dari atas, 

membawa satu tubuh kembali, Dewa Buddha bisa merasa sepertinya kalian membawa 

pulang satu benda aneh, maka tidak mau, karena di sana sama sekali tidak ada. Jika 

membawa pulang benda tersebut, bisa merusak seperangkat benda keseluruhan 

Xiuliannya. Perhatikanlah, tak peduli kalian datang dari mana, saya hanya 

mengasimilasikan benda kalian pada semulanya dengan Fa yang baru dan yang paling 

lurus. Sedangkan mengenai benda permukaan Xiulian kalian, saya semuanya tidak 

menggerakkan bagi kalian, jadi menjaminkan kalian kembali ke tempat semulanya. 

Dengan kata lain, anda adalah Buddha - anda ialah Buddha; anda adalah Tao - anda 

ialah Tao; anda adalah Dewa - anda ialah Dewa. Citra anda, segala miliknya anda 

dahulu semuanya tidak berubah. Mengenai yang tidak mempunyai buah status masa 

lalu, kemudian melalui kali ini bisa membuat anda memperoleh sebuah status, lalu 

anda seharusnya ke mana ya mengatur anda ke mana. 

Pengikut: Saat saya berlatih Gong pasti mendengar suatu musik yang tetap tapi bukan 

musik Dafa, khawatir ada gangguan informasi dari dimensi lain. 

Shifu: Musik dimensi lain dan musik Xiulian kita betul tidak sama. Tetapi dimensi lain 

betul-betul ada musik indah, terdengar ya sudah terdengar, jangan memedulikannya, 

itu adalah suara dimensi lain. Juga tidak perlu khawatir, musik sendiri ia tidak mewakili 

Xiulian. Saat kalian Xiulian Dafa, saya memberi kalian musik ini untuk latihan. 

Tujuannya di saat pikiran kalian tidak bisa memasuki hening, dengan satu pikiran 

menggantikan puluhan ribu pikiran. Dengan kata lain saat anda mendengar musik, 

benak anda tidak bisa berpikir yang kacau-balau. Hanya mendengar musik, demikian 

ada manfaat bagi kalian berlatih Gong. Tetapi harus musik latihan Gong kita. 

Pengikut: Tubuh saya ketemu semacam gangguan, ada tulisan, ada gambar, sudah 

setengah tahun tidak dapat menerobos. 

Shifu: Jika anda adalah seorang yang sungguh-sungguh Xiulian, tak peduli tujuan 

semula anda masuk Dafa merupakan pikiran apa, anda juga harus melepaskan, 

apapun anda jangan pedulikan. Anda sendiri harus mengerti dengan jelas, anda bukan 

demi menyelesaikan masalah ini datang berkultivasi. Tujuan saya memublikasikan Fa 

ini adalah menyelamatkan manusia dan Xiulian, agar manusia kembali, bukanlah demi 

menyelesaikan masalah apa untuk manusia biasa, ia adalah serius. Manusia harus 

memastikan diri sendiri adalah sungguh-sungguh Xiulian, masalah apapun bisa 

diselesaikan untuk anda. Sedangkan yang hanya ingin menyelesaikan masalah 
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manusia apa, itu kami semuanya tidak bisa menyelesaikan untuk anda, juga hanyalah 

satu kata: Fa untuk Xiulian. Umpamanya ada orang mengetahui Falun Gong tidak 

menyembuhkan penyakit, kalau begitu saya ya tidak menyembuhkan penyakit, saya 

telah mengerti tidak menyembuhkan penyakit, saya juga tidak ngomong 

menyembuhkan penyakit, juga tidak meminta orang lain menyembuhkan penyakit saya. 

Di dalam hati masih berpikir, asalkan saya latihan Gong, Shifu pasti menyingkirkan 

penyakit saya. Anda lihat, dalam hatinya masih berpikir asalkan saya latihan Gong, 

Shifu pasti menyingkirkan penyakit saya. Sedikit benda yang tertanam dalam hati dia 

ini masih eksis, dia masih berpikir lagi agar saya mengurusi penyakitnya, dengan kata 

lain, dia masih terikat oleh penyakitnya. Dia benar-benar melepaskan, sama sekali 

tidak berpikir dan tidak memedulikannya, anda lihat bisa bagaimana? Disebut tidak 

mengejar memperoleh dengan sendirinya. Bentuk Xiulian dan cara Xiulian apapun 

sama seperti demikian. Benda apa saja yang di dalam masyarakat manusia biasa, 

anda bisa memperolehnya dengan melalui usaha terikat keras, bahkan mengejar 

dengan lebih terikat, tetapi prinsip dimensi lain justru terbalik, adalah sebaliknya, anda 

ingin berusaha memperoleh, apapun tidak akan dapat bila ingin melakukan dengan 

keterikatan. Justru di saat makin melepas makin tidak memedulikannya, barulah anda 

memperoleh. Maka disebut tidak mengejar memperoleh dengan sendirinya. 

Pengikut: Saat Shifu menggerakkan Shouyin di konferensi Singapura, ada orang 

merasa nyaman, ada orang merasa sangat indah, ada orang merasa pedih hati, sedih, 

meneteskan air mata, apakah berhubungan dengan tingkatan Xiulian? 

Shifu: Selisihnya tidak banyak, pada dasarnya selisih tidak banyak. Perasaan dan 

kesadaran setiap orang tidak sama. Tidaklah sama. 

Pengikut: Xiulian hingga mencapai kesempurnaan, semuanya mencapai taraf alam 

tanpa ego, tanpa aku, kalau begitu mengapa masih ada tingkatan berbeda? 

Shifu: Katakanlah begini saja, berhasil kultivasi menjadi buah status awal Arhat juga 

merupakan kesempurnaan, dapat lepas dari tubuh sendiri sudah boleh, tidak usah 

memikirkan menyelamatkan kehidupan secara universal, juga tidak usah memikirkan 

mengurusi orang lain, orang Xiulian dengan usaha sendiri hingga mencapainya sudah 

boleh. Ini adalah buah status awal Arhat. Jika anda ingin mencapai buah status 

Bodhisattva, walaupun Bodhisattva awal, anda harus berkultivasi maha belas kasih 

dalam Xiulian, timbul hati maha belas kasih. Selain diri sendiri terbebas, masih harus 

membantu orang lain bebas, biarpun anda sanggup melakukan atau tidak, anda bisa 

mempunyai hati tersebut, melihat semua makhluk hidup sungguh menderita, melihat 

semua makhluk hidup bisa meneteskan air mata, dan itu bukan disengajakan, adalah 

yang sesungguhnya. Anda tidak menggerakkan nian hati apapun. Tentu saja dalam 

Xiulian tidak akan selalu muncul kondisi demikian, tetapi ia bisa muncul. Lalu bila anda 

ingin berkultivasi menjadi Buddha, hati belas kasih anda lantas berubah, anda mutlak 

tidak seperti Bodhisattva melihat kehidupan bisa meneteskan air mata, anda bisa 

punya hati belas kasih. Dan lebih mengerti hubungan sebab akibatnya kehidupan, 

memandang segalanya ini dengan mahabijak. Lalu Buddha yang berkultivasi tingkatan 

sangat tinggi daripada tingkatan Buddha Tathagata, menoleh kepala sekali melihat, hati 
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belas kasih sedemikian adalah apa? Dia menganggap belas kasih Buddha pada 

manusia awam juga menjadi suatu keterikatan. Dia hanya berbelas kasih pada Dewa, 

para Buddha dan kehidupan yang di dalam dunia Buddha, malah tidak ada belas kasih 

terhadap manusia. Ini bukan mengatakan dia tidak berbelas kasih, melainkan taraf 

alam dia terlalu tinggi. Terhadap para kehidupan bawah kecilnya tidak lebih daripada 

mikroba yang amat kecil, sama sekali tidak menganggap manusia yang dungu 

merupakan kehidupan apa yang berarti. Buddha yang mencapai taraf alam yang lebih 

tinggi lagi, menoleh kepala melihat: Oh, Buddha Tathagata ini juga manusia awam, 

orang-orang ini sedang melakukan apa di bawah? Bila dia melihat manusia itu sebagai 

apa? Itu manusia apapun bukan. Menyusup ke sini ke sana di dalam tanah, persis 

mikroba yang sangat mikro. Lalu Buddha yang taraf alamnya lebih-lebih tinggi 

bagaimana, anda ingin mencapai kondisi ini, anda haruslah Xiulian hingga taraf alam 

tersebut. Saya hanya membicarakan kondisi manifestasinya yang paling sederhana, 

bukanlah hanya demikian. 

Fa sejati tidak diperkenankan manusia mengetahui, karena kalian masih ada hati 

manusia. Taraf alam yang berbeda terhadap kehidupan ada kondisi yang berbeda, dan 

lagi sisi tubuh materi kehidupan juga mengalami perubahan terus-menerus. Jika tubuh 

Buddha terkomposisi oleh atom, kemudian yang lebih tinggi dari Buddha, tubuh 

Buddha dan Dewa yang lebih tinggi lagi, itu mungkin sama dengan terbentuk oleh 

neutron. Ke atas lagi mungkin adalah neutrino dan quark. Ini adalah mikro yang 

manusia pahami. Lalu yang terbentuk oleh materi lebih mikro, lebih-lebih mikro 

bagaimana? Terlihat energinya lebih besar, karena partikel materi makin kecil, 

densitasnya juga makin besar, maka terlihat ia jadi amat halus, bercahaya. Kita melihat 

tubuh manusia masih kelihatan pori-pori, bila anda melihat tubuh Dewa tidak ada pori-

pori. Saat anda melihat tubuh kehidupan lebih tinggi satu tingkat daripada manusia 

dalam Triloka, yaitu manusia langit yang berbeda tingkat dalam Triloka, anda melihat 

tubuhnya, bagi manusia ia sungguh berkilau, halus mengkilap terlalu indah. Ialah 

partikelnya lebih kecil dibanding partikel manusia bumi, densitasnya besar, dengan 

kata lain, dia terus-menerus membubung, segala bentuk permukaan juga sedang 

membubung, peningkatan taraf alam adalah syarat utama. Kesempurnaan mempunyai 

taraf alam berbeda. Tak peduli anda berkultivasi hingga tingkat mana, di bawah 

tingkatan anda bagi anda semuanya bukan misteri lagi, tuntas berada di bawah mata, 

bisa melihat wajah asli segalanya ini. Tetapi segala yang di tingkatan lebih tinggi dari 

anda, akan selama-lamanya adalah misteri anda, anda selamanya tidak akan tahu. 

Inilah buah status yang anda buktikan, seberapa besar anda curahkan, seberapa yang 

telah anda Xiulian, seberapalah anda memperoleh. 

Pengikut: Mengerti Xiulian adalah serius, tetapi di sisi lain memandang kepahitan 

sebagai kegembiraan, kultivasi dengan gembira hati, bersalah nggak? 

Shifu: Tidak salah. Jika anda dapat setiap saat mempertahankan senang gembira 

dalam Xiulian, ketemu kesulitan apapun dapat mempertahankan, saya bilang anda 

sungguh hebat luar biasa, semuanya sungguh salut pada anda, hebat luar biasa. Itu 

sulit dicapai. Di depan kesulitan apapun hati tidak tergerak, dapat menyikapi dengan 

senang gembira, itu sangat sulit. Tetapi walau saat kita tidak menemui masalah runyam, 
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tidak melewati lintasan, dapat sepanjang masa mempertahankan satu sikap optimis, 

punya perasaan batin belas kasih, itu bagi seorang Xiulian di kebiasaan sehari-hari 

memang harus memiliki. Adalah kondisi yang paling baik. 

Pengikut: Praktisi Gong setelah menikah bolehkah punya kehidupan suami istri? 

Shifu: Kami katakan anda Xiulian di tengah manusia biasa, bukan pengikut kultivasi 

khusus yang meninggalkan rumah, anda tentu harus hidup sesuai kondisi manusia 

biasa, kita tidak memandang penting terhadap bentuk materi manusia biasa. Mengapa? 

Yang berubah adalah hati manusia. Hati manusia tidak berubah, segalanya adalah 

palsu. Anda berkata pada permukaan saya sudah tidak punya apa-apa lagi, tetapi 

dalam hati anda tetap tidak dapat melepas, terhadap benda-benda tersebut anda 

bergeliat geliut, sama sekali tak ada gunanya. Anda berkata dalam hati saya tidak ada, 

hanya memandang semua ini sebagai benda yang mempertahankan manusia, 

mempertahankan kondisi manusia, kalau begitu saya katakan anda berbuat cukup baik. 

Tentu saja saat Xiulian anda setiba di taraf tinggi mendalam, benda-benda tersebut 

semua memang harus dicampakkan, tetapi di masa periode sekarang ini bagaimana 

anda berbuat tidak terhitung anda salah, saya di "Zhuan Falun" telah berbicara sangat 

jelas, kondisi tersebut telah dibicarakan. 

Mengapa di tengah Xiulian anda boleh seperti begini? Karena pintu Fa kita yang 

saya publikasikan hari ini memang dengan sengaja dibuka di masyarakat manusia 

biasa yang kompleks, baru dapat membuat orang bertingkatan tinggi kembali. Jika taraf 

rumitnya masyarakat manusia biasa ini kurang, juga boleh dikatakan, anda tanpa 

bencana yang demikian besar, tanpa gangguan sedemikian besar, kalian yang berasal 

dari tingkatan lebih tinggi mutlak selamanya tidak dapat kembali. Fa besar, dan lagi 

dibuka di tengah masyarakat manusia biasa, dengan demikian Fa kami ini jadi 

memberikan fasilitas mudah agar kalian dapat hidup di tengah masyarakat manusia 

biasa. Yaitu mulai dari mikroskopis dan sumber asal jiwa anda, ialah mulai dari partikel 

sumber asal yang membentuk jiwa anda mengubah tubuh anda, seperti lapisan tahun 

pada pohon dari dalam memperluas berkembang ke luar. Asalkan anda berkultivasi, 

asalkan anda mencapai kriteria, langsung seperti lapisan tahun pada pohon 

memperluas ke luar, saat memperluas hingga permukaan, seperti saat mencapai kulit 

pohon, semuanya telah berubah, anda juga telah sempurna. Saat sebelum mencapai 

kulit pohon, yaitu sebelum mencapai lapisan tubuh materi yang paling permukaan dari 

tubuh anda ini, permukaan tubuh materi anda masih eksis pikiran manusia biasa, maka 

pasti bisa mempunyai berbagai macam nafsu manusia biasa, sex, Qing, dan berbagai 

macam keterikatan manusia biasa. Memang tidak begitu kuat seperti manusia biasa, 

tapi ada, itu demi menjamin Xiulian anda bisa sesuai lingkungan manusia biasa lalu 

sengaja meninggalkan untuk anda. Tetapi sisi yang selesai kultivasi, tidak akan 

didorong oleh tubuh permukaan manusia biasa hingga melakukan hal-hal manusia 

biasa, saat sisi yang selesai berkultivasi begitu mencapai kriteria, segera 

memisahkannya. 

Setelah dipisahkan ada manfaat apa? Sisi permukaan manusia tak peduli 

bagaimana aktif di tengah manusia biasa dan melakukan hal apa, sisi yang selesai 

kultivasi dia duduk di sana sama sekali tak bergerak, tidak menggerakkan niat, tidak 
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menggerakkan pikiran, tubuh juga tidak bergerak, apapun tidak terlibat. Ini berarti telah 

menjamin saat orang sedang melakukan hal manusia biasa apapun tapi sisi Dewa tidak 

melakukan, melainkan sisi yang belum selesai kultivasi yang melakukan, jadi menjamin 

anda dapat meningkat terus-menerus di tengah peningkatan, tidak menurun ke bawah. 

Sebaliknya, jika kita di tengah masyarakat manusia biasa, bila menggunakan 

perubahan dari permukaan hingga mendalam, dengan demikian anda sama sekali 

tidak dapat berkultivasi di tengah masyarakat manusia biasa. Segala tingkah laku anda 

di tengah manusia biasa, sepenuhnya sama dengan adalah Dewa sedang melakukan, 

tubuh yang telah berubah tentu sama dengan tubuh Dewa, semua sedang melakukan 

hal manusia biasa. Anda sama sekali tidak dapat berkultivasi. Dewa melakukan hal-hal 

manusia biasa ini masak boleh? Dewa mempunyai Qing manusia biasa, ini mutlak tidak 

diperkenankan. Maka kami membalikkan, mengubah anda dari sumber asal jiwa anda, 

lalu dengan demikian terus-menerus memperluas, memperluas, memperluas menuju 

ke permukaan. Sebelum anda sempurna, permukaan anda tetap dapat 

mempertahankan kondisi hidup manusia biasa, hanya saja makin hari makin hambar, 

makin hari makin hambar, akhirnya apapun bisa memandang hambar, melepaskan, 

juga mendekati sempurna. Saat keseluruhan tubuh anda memperluas hingga 

permukaan, anda juga sempurna total, di sekejap itu sangat alami tanpa guncangan 

apapun. Dahulu Xiulian mencapai kesempurnaan bisa timbul guncangan. Seorang 

mencapai kesempurnaan bisa mengakibatkan tanah longsor, gelombang laut dahsyat, 

lingkup sangat besar bisa terjadi gempa. Tetapi kesempurnaan demikian ia tidak timbul 

guncangan, jadi ia juga cocok bagi lebih banyak orang kultivasi di tengah masyarakat 

manusia biasa, tidak mengganggu masyarakat manusia biasa. Begitu banyak orang 

anda mau sempurna, saya lihat bumi ini sama sekali tidak dapat bertahan, maka dari 

segala aspek kami memang telah mengatur dengan cocok untuk Xiulian di tengah 

masyarakat manusia biasa. 

Lalu bagian yang belum selesai kultivasi masih belum berkembang hingga 

permukaan anda, anda katakan saya tidak mempunyai hati manusia biasa lagi, saya 

tidak percaya, itu adalah anda sendiri berbuat dengan paksa. Kalian boleh menuntut 

diri ketat dengan kriteria tinggi, merupakan seorang praktisi Gong. Bersamaan itu 

sebisa mungkin melakukan dengan sesuai bentuk masyarakat manusia biasa. Tetapi 

semua yang saya bicarakan ini juga tidak hanya menunjuk hal ini, kehidupan suami istri 

juga tidak sesederhana harus berbuat dengan demikian, bukanlah demikian. Pada 

aspek ini kalian boleh menggunakan cara sendiri yang paling praktis, anda katakan 

saya merasa lebih baik berbuat bagaimana ya bagaimana baiknya. Anda merasa hati 

manusia biasa eksis dan sangat kuat, masih ingin menikah, juga ingin mencari pacar, 

juga senang pada gadis itu atau pria itu, kalau anda eksis hati ini, anda melakukan 

demikian, juga menyatakan anda masih belum berkultivasi hingga tahap itu, anda boleh 

berbuat seperti demikian. Anda jangan berkata hari ini dalam sekejap apapun telah 

lepas, dapat berbuat sedemikian, berdiri di lantai langsung menjadi Buddha, kalau 

begitu anda tidak perlu kultivasi lagi, anda sudah adalah Buddha. Maka kultivasi itu ia 

adalah berkultivasi pelan-pelan, adalah proses maju bertahap. Walau saya telah 

berbicara demikian, anda pikir, oh, Guru telah mengatakan, mengatakan sebelum saya 

selesai kultivasi, pada permukaan tetap ada tujuh Qing enam nafsu manusia biasa, 
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kalau begitu saya boleh berbuat begini. Tidak benar! Walau anda mempunyai, saya 

beri tahu pada anda, semaksimal mungkin melakukan sesuai manusia biasa, tetapi bila 

anda tidak menggunakan kriteria orang Xiulian menuntut diri dengan ketat, itu sama 

dengan anda tidak berkultivasi. Ia memang merupakan satu hubungan dialektis 

semacam ini. 

Pengikut: Praktisi kulit putih demi menggunakan segala waktu mendengar Fa, masih 

belum ada audio tape terjemahan suara berbarengan, bolehkah merekam "Zhuan 

Falun" yang dibaca sendiri? 

Shifu: Hasil ini belum tentu baik. Mengapa belum tentu baik? Karena Fa yang saya 

ceramahkan mengandung kekuatan. Karena anda adalah seorang yang Xiulian, 

sebelum anda mencapai kesempurnaan, perkataan yang anda ucapkan, di dalamnya 

semua membawa berbagai macam informasi manusia biasa, begitu anda 

mengeluarkan, anda sendiri terima kembali lagi, memolusi berulang-ulang dan 

bersilang, ini tidak baik. Bila anda membaca buku ialah hal yang lain. Sekarang kita 

sedang membuat terjemahan suara berbarengan, membuat dengan mempercepat, 

segera akan ada, hal ini secepatnya dapat diselesaikan. Pokoknya saya membicarakan 

prinsip ini pada anda, yaitu mengatakan ucapan dari anda membawa segala hati dan 

pikiran manusia biasa yang macam-macam. Karena Fa dia harus berfungsi, hanya 

mendengar prinsip permukaan tidak mungkin terdengar apa. Ucapan dari mulut anda 

merupakan pemahaman anda di taraf alam anda ini, lalu anda mendengar kembali, 

anda selamanya adalah pemahaman anda di taraf alam anda ini saja. Terjemahan 

suara berbarengan itu tidak sama, karena suara saya juga berbicara di sana, walaupun 

suaranya kecil, walaupun suara terjemahan besar, sebenarnya adalah ia sedang 

terjemahkan, sedangkan yang sungguh adalah saya sedang ceramah. Praktisi dapat 

mengerti, juga dapat menerima segala yang terkandung saat saya ceramah Fa. Inilah 

maksudnya. 

Pengikut: Berjumpa seorang gadis kecil berumur 3-5 tahun 3 kali. Saat saya setengah 

tidur setengah bangun, ia menginjak-injak bantal, sambil meloncat sambil tertawa, 

apakah Yinghai13 yang keluar dari Falun? 

Shifu: Keadaan demikian semuanya hal baik, tapi juga tidak boleh mengatakan mutlak 

adalah hal baik. Bayi adalah sangat kecil. Latar belakang kita setiap orang semua juga 

sangat rumit, maka aspek ini jangan dipedulikan, mungkin juga adalah yang anda bawa 

datang di masa lalu, atau penyebab lain, bagaimanapun adalah gadis kecil, mungkin 

saja hal baik. Jangan pedulikanlah, anda pedulikan Xiulian saja. 

Sepertinya perkataan saya masih belum jelas pada kalian, masih ada orang tetap 

belum mengerti. Saya umpamakan satu contoh, tetapi tidak mesti adalah keadaan ini. 

Saat kita ada orang turun bereinkarnasi, dia mempunyai anak yang dulu juga ikut turun, 

tetapi ia tidak reinkarnasi, hanya ikut di sana. Juga ada orang mempunyai anak hidup 

di masa hidup sebelumnya, masa sekarang dia telah reinkarnasi, anaknya di masa lalu 

                                                 
13

 Yinghai -- Bayi kultivasi. 
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tidak bereinkarnasi, tetapi mempunyai Ling Qi14 ikut terus, juga ada keadaan demikian, 

keadaan apapun ada. Karena anda telah memperoleh Fa lurus, jika ada hubungan 

sebab akibat dengan anda, kalau begitu kami tentu bisa mengatur segalanya ini untuk 

anda, tentu bisa mengatur segala ini dengan baik, ya tidak usah pedulikannya lagi. 

Pengikut: Saya mengulas habis pikiran hati juga tidak dapat mengajukan pertanyaan 

apa, apakah kultivasinya sangat tidak…… 

Shifu: Kita ada sebagian praktisi lama yang berkultivasi dengan baik, dia bertemu 

dengan saya apapun tidak bisa ngomong, saya juga tahu bahwa ia tertekan sangat 

susah payah tetap tidak bisa ngomong. Sebelum dia bertemu saya, seperut perkataan 

ingin tanya pada saya, tetapi sekali bertemu saya, ia jadi tidak bisa ngomong. Saya beri 

tahu pada anda sekalian mengapa begini. Asalkan kalian adalah seorang yang Xiulian, 

bertemu saya semuanya seperti begini, bertemu saya menjadi tidak bisa ngomong, 

karena saat kalian terus-menerus Xiulian, bagian kalian yang telah mengerti dan telah 

jadi melalui Xiulian terpisah dengan kalian, terpisah dengan bagian ini yang belum 

selesai kultivasi. Maka bagian yang belum selesai kultivasi anda selamanya juga 

merasa tidak mengerti, jadi ada pertanyaan, bahkan mau tanya. Tetapi saat bertemu 

saya, karena bertemu Shifu, bagian anda yang selesai kultivasi juga langsung 

bersemangat, begitu ia bersemangat, sisi manusia biasa anda sepenuhnya 

dikendalikan. Kalian duduk di sini mengapa tidak ada pikiran buruk dan begitu damai 

tenteram? Ialah sisi kalian yang selesai kultivasi semuanya bersemangat, keseluruhan 

tubuh dikendalikan oleh sisi yang telah selesai kultivasi, anda katakan bagian yang 

telah dikultivasikan bila tidak mencapai kriteria kultivasi bisakah selesai kultivasi? 

Dengan kata lain apapun ia tahu. Hanya bagian yang belum selesai kultivasi tidak tahu. 

Maka juga berarti saat itu anda jadi tidak ingin tanya lagi, semuanya juga mengerti 

dengan jelas, tidak ada yang perlu ditanya. Saat begitu berpisah dengan saya, ia tidak 

lagi peduli, ia kembali diam tak bergerak, sisi anda di sini tidak mengerti lagi. Ah, saya 

tadi kenapa tidak tanya pada Guru! Bukankah seperti begini kondisinya? Sebenarnya 

adalah begini. 

Saya beri tahu anda sekalian, harus lebih banyak baca buku, lebih banyak baca 

buku, lebih banyak baca buku, pasti harus lebih banyak baca buku. Ini adalah 

seperangkat Fa alam semesta, pintu Fa yang manapun dari kuno hingga kini yang 

tersebar di masyarakat manusia biasa, semuanya merupakan Fa di taraf alam 

Tathagata dan di bawah Tathagata menyebar di tengah manusia biasa. Fa sedemikian 

besar yang menciptakan lingkungan hidup berbeda untuk kehidupan berbeda, Fa 

sedemikian besar yang menciptakan keseluruhan alam semesta, hanya saja anda 

belum mencapai taraf alam itu, tidak dapat melihat makna sedemikian tinggi. Tetapi bila 

anda mencapai buah status, segala yang dapat diketahui bila mencapai kesempurnaan 

semuanya terkandung di dalamnya, oleh sebab itu pasti harus lebih banyak baca buku, 

lebih banyak baca buku. Tentu saja praktisi lama kita telah mengetahui, asalkan saya 

punya masalah lantas saya membaca buku, dijamin dapat menyelesaikannya. 

Kemudian seiring di dalam taraf alam baru bisa muncul pertanyaan baru lagi yang lebih 
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tinggi, lalu anda baca lagi buku, ia menyelesaikan lagi untuk anda. Kemudian seiring 

anda masih punya pertanyaan lagi di taraf alam tersebut, lalu anda baca lagi buku, ia 

menyelesaikan lagi untuk anda. Seperti demikianlah terus-menerus Xiulian, terus-

menerus membubung. Timbul pertanyaan, Fa ini lalu memberi jawaban untuk anda, 

anda menuntut diri dengan ketat dalam hidup sehari-hari, terus-menerus meningkat, 

berarti anda sedang gigih maju pesat. 

Pengikut: Sumber pokok nama, kepentingan, Qing, apakah itu hati egois? 

Shifu: Nama dan kepentingan semua adalah hati egois. Mengenai Qing, saya sudah 

pernah membicarakan saat ceramah Fa di masa lampau, ia menyelimuti tingkatan 

dimensi manusia kita ini dan Triloka. Kehidupan apapun di dalam Triloka semua tak 

terlolos. Semua di dalam pengendaliannya. Manusia memang di tengah Qing ini, saat 

anda makin terikat olehnya, kekuatan Qing ini juga makin besar, menjadi makin berefek. 

Khususnya di saat manusia kehilangan anggota keluarga atau anak muda putus cinta, 

dalam pikiran makin berpikir, kekuatan Qing makin besar. Ia terkategori dalam Triloka, 

orang Xiulian anda haruslah lepas darinya, anda harus melepaskan Qing ini, anda 

harus melampauinya. Mengenai kepentingan dan nama, benda-benda ini merupakan 

benda yang dipandang berat oleh manusia, sebetulnya juga berasal dari Qing. Telah 

mempunyai nama, bukankah diri sendiri menikmati kebahagiaan yang didatangkan 

oleh nama? Wah, senang sekali, pengejaran nama dan kepentingan bukankah demi 

dapat kepuasan? Setelah puas lantas gembira? Kegembiraan anda ini bukankah juga 

Qing? Maka ia bisa mendatangkan kegembiraan dan kehormatan untuk anda, 

bukankah ini Qing? Anda memperoleh kepuasan dari kepentingan, bukankah anda 

juga gembira? Jugalah Qing, maka manusia memang hidup demi Qing tersebut. Di 

tengah manusia biasa, anda senang, tidak senang; anda menentang apa, tidak 

menentang apa; anda ingin apa, tidak ingin apa; anda ingin mencapai kondisi apa; 

anda memandang apa baik, memandang apa tidak baik; anda hendak bagaimana, 

tidak hendak bagaimana, segalanya adalah Qing. Mengatakan manusia memang hidup 

demi Qing. Bisakah masyarakat umat manusia tanpa Qing? Bila masyarakat umat 

manusia tanpa Qing, hidup manusia jadi tak berarti, sungguh tak berarti lagi. Manusia 

memang harus hidup seperti demikian. 

Mengenai masalah hati egois. Saya tadi berbicara prinsip ini pada kalian, kalian 

semua tepuk tangan, hati sangat gembira. Saya berbicara hal tentang alam semesta 

kelak adalah tidak musnah, kalian semua gembira. Apakah kalian tahu mengapa bisa 

begitu? Ada orang mengucapkan perkataan demikian: Jika manusia tidak 

mementingkan diri, akan ditumpas oleh langit dan dimusnahkan oleh bumi. Ada orang 

menganggapnya sebagai motto. Sebenarnya kalian masih belum mengetahui, egois 

tersebut menjelujuri tingkatan amat tinggi. Orang Xiulian dahulu mengatakan: "Saya 

sedang melakukan apa," "Saya hendak melakukan apa," "Saya hendak memperoleh 

apa," "Saya sedang Xiulian," "Saya mau jadi Buddha," "Saya ingin mencapai apa," 

sebenarnya semua juga tidak terpisah dari keegoisan tersebut. Tetapi yang saya minta 

kalian harus capai ialah kesempurnaan yang sungguh murni, tanpa egois, Fa lurus dan 

kesadaran lurus yang sesungguhnya. Barulah bisa mencapai selama-lamanya tidak 

musnah, maka saya beri tahu pada kalian, melakukan hal apapun kalian terutama 
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harus memikirkan orang lain. Ada orang diberi uang oleh orang lain lantas gembira, kita 

tidak memikirkan saat orang lain memberikan uang pada kita, bisakah orang lain 

karenanya mengalami kesulitan? Ekonomi menjadi tegang? Atau bagaimana. Asalkan 

orang lain memberi sesuatu pada saya, saya lantas gembira, kita malahan tidak 

memikirkan orang lain; asalkan orang lain baik pada kita, kita lantas gembira, tidak 

memikirkan orang lain; bahkan ada orang dalam keadaan sangat menderita, dengan 

apa boleh buat masih harus berbicara baik pada anda, anda malahan tidak 

menunjukkan pengertian dan simpati pada hati orang lain, hal apapun ada. Yaitu mulai 

Xiulian hari ini, kalian berbuat hal apapun harus memikirkan orang lain. 

Pengikut: Di "jilid II" berbicara dalam laut juga ada manusia, ada beberapa jenis 

manusia. 

Shifu: Betul. Ada yang hidup di dimensi kita ini, ada yang tidak hidup di dimensi ini. 

Tidak hanya dalam laut ada manusia, dimensi lain yang eksis pada tingkat bersamaan 

dengan kita masih ada manusia lain, manusia yang seperti kalian, masih ada yang 

tidak sama dengan kalian, memanggilnya sebagai manusia juga boleh, tidak 

memanggilnya sebagai manusia juga boleh. Karena dia mempunyai sedikit Qing tetapi 

tidak mempunyai nafsu manusia biasa, maka tubuh bagian bawahnya merupakan 

bentuk materi, hanya tubuh bagian atas merupakan bentuk manusia, jadi dia bisa 

mengambang ke sini mengambang ke sana, terbang ke sini terbang ke sana. 

Kebanyakan orang dalam laut adalah terkategori di mana orang bumi di periode 

berbeda yang disisihkan. Juga ada yang memang manusia bawah laut, ada yang tidak 

terlalu beda dengan manusia, ada yang tubuh bagian atas merupakan manusia, tubuh 

bagian bawah merupakan ikan, juga ada bagian atas merupakan ikan, tubuh bagian 

bawah merupakan manusia. Masih ada lagi di bawah lempeng kontinental besar juga 

ada manusia dahulu, yaitu manusia yang disisihkan dahulu, ia tidak dapat naik ke atas 

lagi. Karena ia adalah yang disisihkan oleh dunia yaitu oleh bumi, maka ada sebagian 

mengatakan dosa karmanya masih kurang besar, ia lantas menyusup ke dalam tanah. 

Kemudian menjadi demikian, ia juga tidak lagi keluar, hidup di sana, tapi jumlahnya 

sangat sedikit. Acapkali mereka lebih berkemampuan dibanding manusia, tidak seperti 

manusia begitu sesat. Baiklah, anda jangan ingin tahu, jangan peduli hal-hal ini, karena 

hubungan dengan Xiulian anda tidak besar. 

Pengikut: Kelak Dafa versi bahasa Jepang edisi baru telah terbit, buku edisi lama yang 

terjemahannya salah bagaimana mengatasinya? 

Shifu: Juga tidak boleh mengatakan ia salah, hanyalah terjemahannya tidak cocok 

atau istilah yang dipakai masih belum tepat, hanya bisa dikatakan demikian. 

Bagaimana mengatasi? Juga jangan diatasi, sudahlah begini. Karena versi bahasa 

apapun semuanya tidak mungkin bisa menerjemahkan bahasa mandarin dengan sama 

sekali tidak selisih. Saya masih menganjurkan lebih banyak macam versi malahan baik, 

orang lihat: Oh, bermaksud ini; Oh, masih berarti itu, ternyata ia begini. Maka saya lihat 

malah ada sedikit manfaat. Begini sajalah. 

Pengikut: Nyali kecil merupakan keterikatan hati atau faktor fisikologi? 
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Shifu: Nyali kecil juga karena dalam alam semesta ini eksis faktor demikian, membuat 

anda takut, ia justru menyuruh anda takut. Anda makin takut, ia justru makin berfungsi. 

Harus mengatasi dengan mental anda, ini adalah masalah mental anda, juga sesuatu 

yang harus diselesaikan dalam Xiulian. 

Pengikut: Saat latihan Gong selalu merenungkan yang berhubungan dengan Xiulian, 

hongfa dan perkataan Guru, benarkah? 

Shifu: Adalah suatu kondisi pada satu waktu tertentu, di kemudian hari akan baik. 

Pengikut: Orang lain yang mewakili membunuh, apakah kekuatan karma tetap di 

tubuh saya? 

Shifu: Jika anda memang mengerjakan pekerjaan ini, saya tidak ingin di arena seperti 

ini membicarakan hal tersebut, ada dua jingwen dari saya telah membahas hal ini, telah 

menjelaskannya, tetapi ada orang tidak menyadari. Saya katakanlah seperti ini: 

Tahukah kalian di hidup bermasa-masa, kalian telah melukai dan mencelakai berapa 

banyak kehidupan? Setiap orang juga sudah sangat banyak. Jika Fa kecil, masa ini 

kalian tidak akan berhasil kultivasi, setiap masa kalian tetap harus membayar jiwa yang 

terutang. Dalam agama Buddha mengatakan bahwa satu masa hidup tidak akan 

selesai kultivasi, yaitu mereka juga telah melihat, mengatakan kehidupan yang dibunuh 

harus dibayar jiwa, namun hari ini kami menyuruh anda sempurna, tidak ada waktu itu 

lagi, lalu jiwa yang dibunuh kalian bagaimana? Selain bagian penderitaan mereka yang 

kalian utang kalian sedang melenyapkan karma, membayarnya dalam penderitaan, 

kebanyakan saya harus melenyapkan untuk anda, tersisa yang kalian harus bayar, 

yaitu satu lintasan yang dijamin pasti kalian bisa lewat. Bersamaan ini, ada sebagian 

kehidupan yang kalian celakai akan menjadi makhluk hidup dunia anda di dunia masa 

akan datang yang anda sempurnakan, dengan demikian mengubah hal ini menjadi hal 

baik. Jika kehidupan yang dicelakai itu tahu; Oh, saya akan ke dunia Buddha, ia bisa 

mengulurkan lehernya biar anda bunuh, ia bisa dengan senang hati membiarkan anda 

membunuhnya. Tentu saja ia tidak ada buah status, ia menjadi makhluk hidup dunia 

tersebut. Ia menjadi rakyat di dunia Buddha anda, atau menjadi hewan, menjadi bunga, 

burung, pokoknya berdasarkan jiwa berbeda ada pengaturan berbeda. 

Tetapi walau sudah berbicara demikian, ada orang mungkin memahami dari segi 

sebaliknya: Oh, kalau begitu tidak bermasalah lagi bila saya bunuh. Jika anda tidak 

berhasil kultivasi hingga sempurna, jiwa yang anda bunuh, kelak anda tidak habis 

membayar selamanya, tetapi anda tetap harus membayar, jadinya membuat karma 

sedemikian besar. Juga boleh dikatakan, dalam penderitaan yang ekstrem, 

pembayaran anda hampir tak berakhir, maka adalah hal yang sangat mengerikan. 

Kemarin ada seorang praktisi berkata: Guru hanya tidak membicarakan neraka. Saya 

katakan tidak boleh membicarakannya pada anda, arena kita ini sedemikian sakral, 

membicarakan hal itu sangat mengerikan. Tentu saja bagi saya tidak ada yang 

mengerikan. Tetapi bagi orang-orang tertentu sangatlah mengerikan. Jadi saya pikir 

tadi saya tidak menjawab anda secara langsung dan positif, saya pikir saya telah 

menjelaskannya. 
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Ada seorang praktisi di Tiongkok, adalah mahasiswa S3 kedokteran, ia kebetulan 

sedang mengerjakan eksperimen membedah. Setelah selesai eksperimen, ia akan 

memperoleh gelar Doktor, yaitu ia telah lulus dari segala ujian, masih kurang harus 

melakukan beberapa eksperimen, harus membedah 1.000 atau 500 ekor tikus putih 

kecil, lalu dia sudah memperoleh gelar Doktor. Kemudian ia mengajukan pada gurunya, 

tidak boleh berbuat seperti begini, mengatakan saya sekarang berkultivasi Falun Dafa, 

saya mengerti bunuh jiwa adalah menciptakan karma. Kemudian dia berbicara dengan 

profesornya: Saya tidak boleh membunuh, saya tidak mau gelar lagi. Anda sekalian 

coba pikirkan, bila orang tidak bisa melewati lintasan hidup mati ini, dia pasti tidak 

dapat mencapai kesempurnaan. Tetapi mutlak tidak mengharuskan anda harus 

menderita sakit barulah dihitung melepas hidup mati, itu hanya merupakan satu 

formalitas. Saya tidak memandang berat, saya melihat hati anda, dapat sungguh 

mencapai atau tidak. Anda sekalian coba pikirkan, manusia hidup di dunia tidak lain 

memang demi nama dan kepentingan. Setelah ia memperoleh gelar Doktor, kelak dia 

pasti mendapat suatu pekerjaan baik dan masa depan cerah, gajinya tentu juga banyak, 

itu tidak perlu dibicarakan lagi, pasti lebih tinggi dari orang lain, lebih tinggi daripada 

orang umum. Bukankah manusia hidup demi ini? Inipun dia sudah tidak mau, coba 

kalian pikirkan, inipun dia berani campakkan. Sebagai seorang anak muda, semua ini 

boleh tidak mau, bukankah apapun boleh dicampakkan, dia apakah tidak berarti sama 

dengan berani mencampakkan hidup mati? Bukankah manusia hidup demi ini? Orang 

seperti ini dia dapat berbuat demikian, taraf alam Xiuliannya sebetulnya telah mencapai 

sana. Saya justru memfokuskan orang semacam ini, memfokuskan kondisi seperti 

mereka saya katakan, saya katakan seyogianya sudah dapat melepaskan Qing, 

melepaskan nama, kepentingan, lalu mengapa tidak melepaskan takut membunuh itu 

sendiri?! Bukankah ini menyingkirkan keterikatan yang terakhir? Maksud inilah yang 

saya katakan. Jika tidak dapat mencapai taraf alam tersebut, masih belum berhasil 

melewati lintasan hidup mati, tidak dapat melepas segalanya ini, jika anda melakukan 

demikian itu adalah hal lain, segala jiwa yang dibunuh akan dibayar dalam pembayaran 

diri sendiri tanpa akhir, itu jadi sangat mengerikan. Prinsip Fa, prinsip Tao, telah saya 

jelaskan pada kalian, tetapi bagaimana melakukannya, masih harus diri sendiri 

mengukurnya. Prinsip Dafa telah mengatakan, tidak boleh membunuh jiwa, asalkan 

anda Xiulian niscaya tidak boleh membunuh. Tetapi dalam taraf alam yang lebih tinggi, 

Dafa ia sempurna harmonis, Fa mewujudkan lagi prinsip yang di taraf alam Buddha 

tersebut. Saya telah mengatakan, sebagian kehidupan yang kalian celakakan akan 

sempurna di dunia kalian masa mendatang menjadi makhluk hidup; tetapi bila kalian 

tidak dapat mencapai kesempurnaan, segalanya menjadi nol! Semuanya kalian harus 

bayar sendiri, adalah hubungan seperti ini. Maka saya tidak ingin berbicara Fa tingkat 

tinggi, justru karena saya berbicara sekarang, ada beberapa orang tidak bisa benar-

benar mengerti prinsip yang saya ucapkan. 

Tentu saja Fa semuanya lebih tinggi daripada prinsip manusia biasa, anda 

membongkar seluruh buku dari dahulu hingga kini, Tiongkok dan luar negeri juga tidak 

ditemukan, bahkan di kitab suci lain, anda juga tidak bisa menemukan. Maka anda 

sekalian ingin mendengar, tapi harus diperhatikan jangan menganggapnya sebagai 
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ilmu pengetahuan, saya bukan memuaskan hati anda yang mengejar ilmu 

pengetahuan, saya sedang menyelamatkan anda, sedang menceramahkan Fa. 

Pengikut: Guru selalu menggunakan istilah "kita," bagaimana memahaminya? 

Shifu: Saya adalah menggunakan istilah daratan Tiongkok modern. Saya merasa 

kalian semuanya adalah satu anggota dalam Dafa, maka juga adalah satu elemen dari 

Dafa, saya lantas menyebut kalian sebagai "kita." Saya merasa setelah kalian 

mendengar mungkin bisa meletakkan diri di antara Xiulian yang sesungguhnya. Inilah 

cara pikirnya. 

Pengikut: Seseorang bagaimana baru terhitung dapat penyakit mental? 

Shifu: Sakit mental ialah diri sendiri tidak bisa menguasai tubuh sendiri, sangatlah 

lemah, begitu menemui masalah runyam, apapun juga tidak ingin mengurusi lagi. Zhu 

Yishi sepertinya sudah tidur, apapun tidak bisa urus lagi, dengan sekejap ia 

melepaskan tubuh ini, dengan demikian di saat ini manusia lantas muncul kondisi sakit 

mental yang dikatakan manusia biasa. Mengapa? Zhu Yishi anda tidak mengurusi 

tubuh anda, juga berarti anda tidak rasional lagi. Lalu pikiran anda yang terbentuk dari 

berbagai macam kekuatan karma dan berbagai macam konsep yang terjadi di 

kemudian hari mulai menguasai tubuh, mulut, mata, dan segalanya dari anda, dengan 

demikian menjadi berbicara ngawur, bertindak seperti orang gila, tidak ada kelakuan 

normal manusia biasa apapun, orang-orang mengatakan ia sakit mental. Saya katakan 

sakit mental bukan penyakit, tidak ada kondisi patologis apapun, hanyalah pikiran 

utama dia terlalu lemah. Juga ada yang bawaan, begitu lahir pikiran utamanya sudah 

lemah, tubuh ini selalu dikendalikan orang lain, selalu menyerahkan pada orang lain 

untuk dikendalikan. Di tambah lagi gangguan informasi sangat kuat dari beberapa 

dimensi, lantas mengakibatkan orang ini berani berbuat apapun. Benak ini adalah 

mesin siap-pakai, siapa saja boleh mengendalikan. Bila anda tidak mengendalikan, 

telah anda campakkan, orang lain datang mengendalikan, dia juga tidak punya standar 

manusia lagi. Maka tekad seseorang pasti harus kuat, tekad pasti harus kuat! 

Pengikut: Apakah ada orang saat mencapai kesempurnaan tidak mentransformasi 

Benti, juga tidak berkultivasi Yuanying? 

Shifu: Saya telah katakan bahwa di antara pengikut Dafa kita ada banyak orang 

datang dari tingkatan berbeda, dengan demikian juga mungkin eksis kondisi berbeda. 

Tetapi tak peduli anda berkondisi apa, asalkan anda kultivasi, saya jamin pasti 

membuat anda mencapai kondisi anda sendiri yang paling memuaskan, setiap orang 

juga sama begini. Saya memberikan pada kalian yang terbaik, bukankah adalah 

menciptakan yang paling baik untuk alam semesta ini? (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saat membaca "Zhuan Falun" jarang merasakan petunjuk jelas dari Buddha, 

Tao, Dewa, tetapi di tengah proses kultivasi sungguh-sungguh dapat menyadari prinsip 

Fa. 

Shifu: Justru karena anda dapat menyadari jadi tidak perlu ditunjukkan lagi, anda bisa 

dengan kesadaran sendiri mencapai tahap ini adalah menyadari Tao dengan sendiri, 
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hal ini sangatlah baik. Ada orang sungguh tidak menyadari, melihat dia juga merupakan 

bakat yang bagus, jadi bagaimana? Maka menunjukkan satu kata pada dia. 

Pengikut: Belakangan ini selalu terefleksi kondisi hati sangat buruk, tidak ada niat baik, 

pikiran juga kacau-balau, apakah saya sudah jatuh sedemikian parah? 

Shifu: Telah mengendorkan diri, kekuatan karma juga gila-gilaan. Jika sisi anda sini 

kuat, pasti dapat mengekangnya. Bersamaan dengan terkekang, saya melihat anda 

masih hebat, seperti orang Xiulian, lalu harus diurus, juga harus melenyapkan benda-

benda ini untuk anda. Seperti beginilah hubungannya. Anda sendiri tidak bisa 

mencapainya juga tidak diperkenankan, anda berkata: Oh, asalkan saya 

mengekangnya, Guru pasti melenyapkannya buat saya, kalau begitu saya mulai 

mengekang. Seperti yang barusan saya bicara tentang pikiran berpenyakit, anda 

adalah ingin saya melenyapkan karma anda, anda baru berlatih, juga tidak 

diperkenankan! Pokoknya hal apapun anda tidak boleh terikat, harus mempunyai 

pikiran lurus. 

Pengikut: Telah Xiulian satu tahun lebih, sepertinya makin berkultivasi makin lemah, 

sedikit keterikatan kecil sudah bisa membuat hati bergelombang parah. 

Shifu: Juga mungkin adalah anda sendiri yang berubah jadi makin hari makin sensitif, 

takut diri sendiri tidak Xiulian dengan baik, hati tersebut juga jangan dikehendaki, 

Xiulianlah secara terang-terangan penuh martabat, tetapi harus menuntut diri dengan 

ketat. Kita setiap orang di tengah proses Xiulian juga bisa bersalah, juga mempunyai 

lintasan yang tak terlewati. Jika setiap lintasan anda juga melewatinya dengan lancar, 

berarti saya ini yang menjadi Shifu tidak mengatur dengan baik. Maka setiap lintasan 

semua sulit dilewati, mungkin anda melewati, atau tidak melewati; atau melewati 

dengan baik, atau melewati dengan kurang baik. Tetapi saat tidak melewati, anda 

sendiri susah hati, anda mengetahui bahwa saya tidak berkultivasi dengan baik, 

menyesalkan diri, berikutnya harus berkultivasi dengan baik. Lalu melewatinya di 

kemudian hari, dalam kondisi seperti ini, melewati, tidak melewati, diri sendiri 

mengoreksi diri, terus-menerus berbuat seperti demikian, anda berarti sedang Xiulian. 

Jika setiap lintasan semua anda lewati dengan baik, kalau begitu anda tidak perlu 

kultivasi lagi, lintasan apapun tidak dapat menghalangi anda, anda sudah seharusnya 

sempurna. Tetapi, kita berbicara balik lagi, Guru telah mengatakan: Kita melewati 

dengan baik, tidak melewati dengan baik, asalkan kita Xiulian sudah boleh. Sejak 

sekarang anda mengendorkan diri, tidak melewati juga tidak diperhatikan lagi, kalau 

begitu anda sudah bukan Xiulian lagi, seperti satu hubungan demikian. Anda tidak 

boleh tidak menuntut diri dengan ketat. 

Pengikut: Bagaimana disebut kesempurnaan? Meninggal seperti manusia biasa atau 

diatur oleh Shifu? 

Shifu: Kesempurnaan ada banyak bentuk. Anda sekalian tahu, Buddha Sakyamuni 

membicarakan Nirwana, dia adalah sebisa mungkin mencampakkan keterikatan hati 

manusia. Pintu Fa-nya sampai tubuh manusia pun tidak mau, jadi anda juga jangan 

terikat oleh tubuh manusia, berkultivasi seperti demikian. Agama Lama dari Tibet 
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berbicara mentransformasi cahaya, yaitu dengan duduk di sana di saat mencapai 

kesempurnaan. Jika tubuh anda sepenuhnya selesai kultivasi, dalam sekejap mencapai 

kesempurnaan, ialah seberkas sinar merah, tubuh sepenuhnya bertransformasi, 

Yuanshen-nya sendiri pergi dengan membawa tubuh Buddha yang berhasil 

dikultivasikan. Tetapi tubuh Buddha yang berhasil dari kultivasi tidak mempunyai materi 

sisi manusia biasa, maka orang-orang tidak melihatnya, hanya melihat ada sinar 

cahaya, bayangan cahaya naik ke atas. Lalu ada yang berkultivasi agak kurang baik 

dia tidak dapat mentransformasi seluruh tubuh menjadi cahaya. Maka saat dia 

transformasi cahaya, dalam sekejap tubuh seseorang "Shwa" berubah menjadi orang 

utuh yang tingginya 33 cm, persis sama dengan dia, tapi berubah jadi setinggi 33 cm, 

besar kecilnya proporsional, ialah kultivasinya masih kurang, tidak sepenuhnya 

bertransformasi menjadi cahaya. 

Masih ada kondisi lain. Kesempurnaan keluarga Tao di Tiongkok berbicara 

"Shijie." Yang namanya "Shijie" itu apa? Karena di jaman Tiongkok kuno ada banyak 

yang Xiulian maha-Tao. Cara kultivasi maha-Tao saat berhasil kultivasi ia membawa 

tubuh, dia juga mau tubuh, tetapi tubuh daging sudah bukan tubuh manusia biasa lagi, 

dia telah ditransformasi menjadi materi energi tinggi, ia telah menjadi tubuh Tao-nya. 

Cara "Shijie"-nya yaitu dia sendiri telah mengetahui bahwa sudah selesai kultivasi 

mencapai kesempurnaan, tubuhnya sepenuhnya berhasil kultivasi. Lalu ia bagaimana 

meninggalkan bumi manusia? Kebanyakan orang yang berkultivasi Tao, ia 

menyelesaikan perjanjiannya di tengah manusia pada saat setelah mencapai 

kesempurnaan. Pintu Buddha bukan demikian, telah menyelesaikan di saat mencapai 

kesempurnaan. 

"Shijie" yaitu dia hendak orang-orang tidak ketemu dengannya setelah ia pergi, 

menampilkan semacam mati-palsu, sebenarnya pada saat itu bila mau naik langit 

masuk ke tanah pun mampu. Sebelum pergi dia beri tahu pada orang rumah, saya 

telah sempurna harus meninggal, telah selesai kultivasi, akan pergi, siapkan satu peti 

mati untuk saya, tepat pada waktunya, dia sendiri berbaring di tempat tidur, hanya 

sebentar sudah putus nafas. Orang rumah melihat telah meninggal, memasukkan ke 

peti mati -- menguburnya. Sebenarnya ia adalah "kemampuan mengelabui mata," dia 

memainkan satu kemampuan supernormal. Dia yang dilihat orang rumah pada waktu 

itu, bukanlah tubuh sebenarnya, adalah apa? Adalah dia menunjuk suatu objek 

dijelmakan menjadi objek lain. Dia menggunakan sebelah sepatu, atau satu batang 

sapu, atau satu batang kayu, atau pedang, diubah menjadi wujud dirinya, menunjuk 

sesuatu objek diubah perwujudannya. Perkataan apapun bisa dia ucapkan, dia berkata 

pada orang di rumahnya: Saya berbaring di sini sebentar saja sudah akan habis, 

masukkan saya ke peti sudahlah beres. Sesungguhnya adalah kayu, sapu, atau 

sebelah sepatu tersebut. Manusia sejatinya telah pergi, telah pergi amat jauh, orang 

rumah menguburkannya. Sebenarnya setelah dikubur, setelah 2 jam, ia juga kembali 

ke wujud semula, ia kembali lagi jadi sebelah sepatu, atau sebatang bambu, atau 

sebatang kayu, inilah disebut "Shijie." Ada orang pulang dari tempat lain: Eh, siapa-

siapa keluarga anda itu, saya bertemu dia di tempat jauh, saat saya pergi berdagang, 

kami masih ngobrol. Orang rumahnya mengatakan tidak benar, dia sudah meninggal, 

orang itu berkata, saya bertemu dia, dia tidak meninggal, saya benar-benar bertemu 
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dia, juga ngobrol dengan dia, masih makan bersama. Mengatakan ini sangat aneh, dia 

benar-benar telah meninggal. Orang rumah tahu bahwa dia berkultivasi Tao, kalau 

begitu bongkar saja untuk dilihat, setelah peti mati dibongkar begitu dilihat, ada sebelah 

sepatu di dalam. 

Masih ada bentuk satu lagi dari keluarga Tao, disebut "Bairi Feisheng."15 Bairi 

Feisheng yaitu tubuh dia sepenuhnya selesai kultivasi, sebelum mencapai 

kesempurnaan, dia juga sudah menyelesaikan perjanjian duniawi, tidak ada yang 

diurus lagi, sudah seharusnya pergi. Pada saat itu disebut pintu langit terbuka, juga 

ialah pintu besar Triloka terbuka. Kemudian ada yang muncul dewa langit 

menjemputnya, atau naga, atau burung jenjang dll, dia naik ke atas lalu terbang pergi, 

atau ada kereta langit datang menjemputnya. Hal seperti demikian di zaman kuno 

sangatlah banyak, juga ada Bairi Feisheng seperti demikian. Pintu kita ini yang ke 

dunia Falun, saya mau menggunakan cara ini -- Bairi Feisheng. Masih ada sebagian 

pintu Fa memang tidak mau tubuh, anda memberinya tubuh, benda keseluruhan 

dunianya bisa terkacau. Seperti Nirwana-nya Sakyamuni, bila anda memberinya tubuh, 

ia sudah tidak sebut Nirwana, bukankah keseluruhan pintu Fa dikacaukan? Dunianya 

terbentuk oleh faktor Berpantang-Samadi-Kebijakan, oleh sebab itu dia tidak mau. Di 

kita ada orang yang berpikir dengan pikiran manusia biasa: Oh, Bairi Feisheng ini 

betapa baik, suruh orang-orang melihat saya terbang. Anda adalah dengan hati 

manusia memikirkan urusan Dewa, ini mutlak tidak diperkenankan. Juga ialah 

mengatakan saat sempurna pasti ada cara sempurna dirinya, tetapi kesempurnaan kita 

kali ini, saya beri tahu anda begitu banyak orang, saya pasti meninggalkan satu 

pelajaran mendalam pada manusia yang tidak percaya. Maka kelak pengikut saya 

sempurna, sangat mungkin adalah suatu pemandangan megah yang selama-lamanya 

tak terlupakan oleh masyarakat umat manusia. (Tepuk tangan) 

Walau sudah berbicara demikian, hati apapun harus dilepas, jangan pedulikan 

hal-hal ini, hanya peduli kultivasi, bila anda tidak berhasil kultivasi, apapun sama 

dengan nol. 

Pengikut: Tulisan yang berbeda di buku "Zhuan Falun", apakah Buddha, Tao, Dewa di 

belakangnya juga beda? 

Shifu: Betul, hal ini adalah pasti. Maka saya menyuruh anda sekalian baca buku. Ada 

orang begitu dia mengerti: Oh! Sekali mengerti, tiba-tiba tubuh berguncang, panas, itu 

hanyalah satu perasaan sangat lemah. Sebenarnya pada saat itu perubahan tubuh 

sangatlah kuat, segala tempat sisi sana semua sedang menggeledak. Karena anda 

meningkat satu tingkat lagi, pada tingkatan berbeda tubuhnya semua ada perubahan 

yang berbeda bentuk. Anda sekalian tahu gambar Buddha di biara Tiongkok, di 

kepalanya tumbuh 4 kepala, atau di atas 4 kepala tumbuh 3 kepala; di atas 3 kepala 

tumbuh lagi 1 kepala, sebenarnya ini merupakan bentuk manifestasinya semacam citra 

Fa Buddha yang muncul pada tingkatan berbeda. Juga mengatakan perubahan kondisi 

tubuh pada tingkatan berbeda semuanya amat kuat. Agung, khidmat, dan mulia, juga 

muskil tiada batas, maka ada penyebabnya tidak memperkenankan kalian melihat hal 
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itu. Karena kalian eksis hati manusia biasa, bisa menggunakan hati manusia biasa 

memahaminya, bahkan bisa karenanya menjadi tidak keruan, semuanya tidak boleh. 

Pengikut: Jabat tangan dan bersentuhan tubuh apakah bisa mengakibatkan transfer 

karma? 

Shifu: Orang yang sungguh-sungguh Xiulian, tak peduli perasaan anda bagaimana 

sensitif, dia tidak akan dapat melukai apapun dari anda. Tubuh Xiulian anda penuh 

Gong, apa masih takut dengan benda yang lebih rendah dari Gong? Ia selisih satu taraf 

alam besar dan tingkatan besar, maka tidak takut. 

Jabat tangan antara manusia dengan manusia, sentuhan dan jabatan tangan 

antara manusia biasa dengan manusia biasa, benar dapat membuat karma berefek 

transfer, setidaknya dikotorkan. Mengenai ini sudah pasti. Sekarang semuanya juga 

berjabatan tangan. Jabat tangan tersebar datang dari orang kulit putih masyarakat 

Barat. Orang Timur dulu tidak berjabat tangan, begitu bertemu Bao Qian,16 juga sangat 

baik. Wanita ia tidak Bao Qian seperti begini, tidak indah, dia seperti begini Bao Qian di 

depan perut bagian kanan: bertemu Bao Qian geser ke samping, tekuk sedikit lutut kaki. 

Di Barat sepertinya setelah renaissance, baru muncul jabat tangan. Dahulu ia juga 

tidak berjabat tangan, ia punya tata cara sendiri, juga berbeda, ada yang seperti begini, 

ada yang seperti begitu, pokoknya beraneka ragam. Tata cara apapun ada. Berjabat 

tangan terjadi di kemudian hari. Bukankah kita punya heshi, tata cara pintu Buddha. 

Pengikut: Selama Xiulian satu tahun lebih, jarang ada orang membuat kerunyaman 

pada saya, terus-menerus begitu setumpuk keterikatan hati bagaimana 

menyingkirkannya? 

Shifu: Itu bukanlah demikian. Setiap orang mempunyai kondisi berbeda, atau begini, 

atau begitu, atau…. Faktor berbagai aspek, maka anda harus secara serius 

memerhatikan jangan terikat oleh benda-benda ini. Di hari bencana benar-benar 

datang, anda mungkin juga tidak mudah lewat, tanpa bencana -- anda lantas 

memikirkannya. Semuanya ada penyebab, sesungguhnya ada sebagian orang 

memang benar tidak mempunyai bencana begitu banyak, hal ini jugalah pasti. 

Pengikut: Tempat latihan kita ada berapa puluh orang, air muka kebanyakan orang 

tidak baik, apakah kami tidak mencapai kultivasi sesungguhnya? 

Shifu: Ada sejumlah kecil tempat latihan sangat tidak benar, membicarakan berita 

burung di antara praktisi, sembarangan sadar. Dia sembarangan menyadari hal yang 

sama sekali tidak berhubungan dengan Fa yang saya ajarkan semulanya, mengajak 

praktisi berpikir begini, berpikir begitu, memikirkan yang bukan-bukan. Masih pergi 

mengomentari Fa, Fa ini bagaimana-bagaimana, paragraf ini bagaimana-bagaimana, 

paragraf itu bagaimana-bagaimana. Pantaskah manusia mengomentari Fa? Setidaknya 

anda masih punya pikiran manusia biasa, perbuatan demikian tidak benar. Kita 

berdasarkan Fa pergi kultivasi, pergi baca, pergi lihat, latihan Gong bersama. 

Menggunakan lebih banyak waktu membaca Fa, melihat Fa, menggunakan sedikit 
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waktu berbicara pengalaman sendiri. Atau saling berbicara sebentar setelah latihan 

Gong, juga boleh. Anda menggunakan waktu Xiulian, baca Fa untuk berbicara 

pengalaman, saya pikir tidak baik. Ada orang benar-benar yang dibicarakan semuanya 

mengandung berbagai macam niatan egois, berbagai macam emosi, bahkan yang 

dibicarakan sama sekali bukan satu hal dengan Fa, bahkan memikirkan yang bukan-

bukan, anda jadi bisa membawa praktisi ke sisi menyimpang. Manusia semua eksis 

pikiran manusia biasa. Di antara praktisi kita, biarpun praktisi lama maupun praktisi 

baru, semua juga tidak mungkin memperkenankan kalian membicarakan, juga tidak 

memperkenankan anda mengetahui prinsip yang lebih tinggi daripada permukaan 

tulisan. Bagaimanapun yang anda bicarakan hanyalah prinsip permukaan tulisan, 

karena Fa langit tak boleh dibicarakan di antara manusia biasa. Maka ada orang, 

sungguh tidak mengerti dia bagaimana, tidak mengerti dia bagaimana bisa menyadari 

benda-benda kacau-balau ini, maka anda harus perhatikan! 

Pengikut: "Yin" merupakan apa? Mengapa harus "Jieyin?" 

Shifu: Buddha tidak memanggil Yin, itu adalah semacam perwujudan keagungan Fa 

Buddha, adalah satu istilah yang diterjemahkan dari bahasa India kuno, yang sama 

sekali tidak diubah, disebut Yin. Jieyin, Shouyin besar, Shouyin kecil, itu juga adalah 

semacam manifestasi agung citra Fa dan bahasa Fa. 

Pengikut: Saya Xiulian sudah hampir 1 tahun, juga tidak melihat Falun? 

Shifu: Berbicara begini sajalah. Jika tubuh anda sedikit perubahan pun tidak ada, tidak 

menghayati perubahan yang didatangkan oleh Fa, atau benda yang kondisinya 

melampaui manusia biasa yang anda dapat ketahui dan sadari pun tidak, saya tidak 

percaya, kecuali anda bukan orang Xiulian. Anda bersikukuh ingin melihat, ingin yang 

terwujud, atau melihat sangat nyata seperti melihat orang, terwujud seperti demikian 

nyata, saya pikir masih belum boleh. Karena berdasarkan syarat kalian sendiri, 

perbedaan kondisi pikiran manusia biasa dan perbedaan yang akan sempurna, maka 

setiap orang ada disikapi dengan cara berbeda, yang melakukan hal ini sendiri, mutlak 

tidak stereotip.17 Sengaja ingin melihat Falun, hati ini tidak disingkirkan, tidak akan 

terlihat. 

Pengikut: Buddha tingkat yang lebih tinggi melihat manusia apapun bukan, mohon 

tanya, Shifu mengapa datang menyelamatkan kami? 

Shifu: Fa alam semesta pada seluruh kehidupan berbeda dalam alam semesta 

menciptakan lingkungan hidup berbeda tingkat. Dengan demikian di lingkungan hidup 

tersebut harus ada makhluk hidup. Manusia biasa juga adalah suatu tingkatan paling 

rendah dari tingkatan berbeda dalam keseluruhan alam semesta yang diciptakan oleh 

Fa ini. Dengan demikian sudut yang saya pijak haruslah mempertimbangkan 

keseluruhan Fa dan keseluruhan alam semesta. Saya telah berbicara dengan jelas 

nggak? (Tepuk tangan) Maka berpijak di sudut saya, pemahaman terhadap jiwa, 

terhadap kehidupan positif dan negatif dua aspek ini sepenuhnya tidak sama dengan 

kalian. Ini kalian tidak bisa mengerti. 
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Pengikut: Seiring terus-menerus belajar Fa, masalah yang ada di otak makin hari 

makin sedikit, bahkan terkadang tidak ingin merenung, apakah ini Zhu Yishi diri sendiri 

lemah, atau Xiulian-nya menyimpang? 

Shifu: Bukan, saya masih ingin beri tahu pada anda, ini adalah suatu gejala yang amat 

baik. Mengapa mengatakan gejala yang amat baik? Saya beri tahu pada kalian, reaksi 

otak pada manusia biasa sangat waspada dan tangkas, demi melindungi kepentingan 

diri agar tak kehilangan, reaksi aspek ini sangat cepat, daya ingat juga baik. Juga 

mengatakan, otak bagian ini yang anda gerakkan adalah yang buruk, juga berarti ia 

bisa membuat karma, terlalu berkembang, mengganggu anda Xiulian. Lalu harus 

bagaimana? Kami lantas menggunakan suatu cara, mengekang dulu otak anda bagian 

ini, dengan kata lain ialah menguncinya dulu lalu merevisi, biar bagian anda yang 

bermentalitas orang Xiulian menggantikannya dulu, agar bagian ini dapat berkembang. 

Lalu merevisi bagian-bagian licik, lalu melepaskannya secara bertahap, sampai saat itu 

anda sudah bisa menguasai diri dengan baik. Karena anda menginsafi saja pun tidak 

dapat menginsafkan pikiran buruk diri sendiri itu, dikarenakan sudah terlalu 

berkembang, begitu memikirkan masalah langsung menyusup ke otak bagian tersebut. 

Otak bagian tersebut, dengan parah memengaruhi Xiulian kalian, maka banyak orang 

bisa muncul kondisi tersebut. Ia hanya sementara. Menutupi dan merevisi pikiran dan 

sel otak ini yang terlalu berkembang yang anda selalu menggunakannya untuk 

melindungi kepentingan diri atau melukai orang lain, maka bisa muncul kondisi ini. 

Tetapi adalah sementara. Setelah menutup masih harus menangani untuk anda, tidak 

memperkenankan ia begitu berkembang, memperkenankan ia bisa digunakan secara 

normal sudahlah cukup. Supaya sel pikiran lurus anda berkembang, seperti beginilah. 

Bila tidak begini, saya menggunakan sepatah kata bahasa daerah melukiskan lebih 

tepat, seorang kultivasi Buddha yang terang-terangan penuh martabat, otak anda 

malah licik curang, ini tidak diperkenankan! 

Pengikut: Saat mendengar orang lain berbicara pengalaman, diri sendiri dapat 

inspirasi, tetapi merasa tidak lebih mantap daripada yang disadari diri sendiri. 

Shifu: Betul. Itu tentu adalah demikian. Yang anda sadari sendiri, terutama adalah 

hasil kultivasi sendiri, itu paling mantap. Tetapi, yang didengar dari pembicaraan orang 

lain bagi anda juga benar sebagai suatu referensi, juga merupakan suatu pendorong, 

maka juga ada manfaat. Konferensi Fa tidak selalu diselenggarakan, konferensi Fa kita 

memang ada manfaat konferensi Fa. Berbicara pengalaman jangan diadakan terlalu 

sering, harus memusatkan energi pada belajar Fa, membaca buku. 

Karena ada sebagian pertanyaan yang mau dijawab agak rendah dan berulang; 

masih ada sebagian pertanyaan melalui baca buku sudah bisa diatasi, oleh karena itu 

mereka telah mengeluarkannya. Karena keterbatasan, kami tidaklah menjawab lagi. 

(Tepuk tangan keras) 


