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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Kanada 

(Li Hongzhi, 23 Mei 1999 di Toronto) 

Salam kepada anda sekalian! Waktu istirahat mungkin terlalu singkat,sebagian 
mungkin baru saja selesai makan siang,sebagian masih belum kembalike 
ruangkonferensi. Saya dengar sebagian praktisi akan pulang setelah jam 4 sore, maka 
kami melanjutkan konferensi ini sedikit lebih cepat. 

Kelihatannya kita seakan-akan telah membentuk suatu kebiasaan, bahwa pada 
akhir dari setiap konferensiselalu meminta Shifu untuk menjawab pertanyaan. Hari ini 
saya mengingatkan setiap orang bahwa seringkali mungkin akan diadakan konferensi 
sejenis ini di berbagai daerah, namun tidak mungkin bagi saya untuk menghadiri 
semua konferensi tersebut. Saya mengatakan hal ini kepada kalian terlebih dahulu. 
Suatu waktu kalian mengundang saya, tetapi saya mungkin tidak dapat hadir. Karena 
Fa1  telah diajarkan kepada setiap orang, asalkan kalian Xiulian, kalian pasti akan 
mendapatkan jawaban dari pertanyaan kalian dengan sendirinya. Seringkali 
kebanyakan pertanyaan diajukan oleh para praktisi baru atau oleh mereka yang telah 
mengalami rintangan dan berhenti pada suatu tingkat untuk sementara. Dalam 
pandangan saya, asalkan kalian berusaha untuk berkultivasi, semua masalah dapat 
diatasi dan kalian pada akhirnya akan mengerti semua masalah yang tidak kalian 
pahami untuk sementara waktu. Konferensi saling berbagipengalaman yang kita 
adakan hari ini, diajukan dan diatur oleh para praktisi, karena Xiulian adalah kalian 
sendiri yang Xiulian, saya tidak pernah terlibat dalam semua hal secara formal. 
Khususnya karena banyak praktisi yang tidak dapat bertemu dengan saya, dan saya 
harus bertanggung jawab untuk kalian, saya katakan kepada setiap orang bahwa kalian 
harus menganggap Fa sebagai guru. Jika kalian lebih banyak membaca buku dan lebih 
banyak belajar Fa, semua masalah dapat diatasi. (Tepuk tangan) Karena telah datang, 
saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. 

Saya ada satu permintaan terlebih dahulu,kitayang duduk di sini sebagian 
adalahpraktisi baru yang pertama kali menghadiri konferensiFa, maka kalian mungkin 
memiliki banyak pertanyaan,sebenarnya jawaban dari pertanyaan kalian semua tertulis 
di dalam buku. Karena tidak mudah bagi saya untuk bertemu para praktisi pada 
berbagai konferensi, dan waktu yang ada sangat terbatas. Pertanyaan yang diajukan 
praktisi baru terbatas pada tingkat yang sangat permulaan. Sebagian pertanyaan 
mungkin berdasarkan kenyataan bahwa kalian masih belum mengerti Falun Dafa. 
Pertanyaan-pertanyaan kalian akan terjawab jika kalian membaca buku. Karena waktu 
begitu berharga saya akan berbicara mengenai masalah yang kalian temui selama 
Xiulian. Sebagai tambahan, sebagian dari kalian lebih memerhatikan masyarakat 
manusia biasa dan mungkin mengajukan pertanyaan tentang hal tersebut atau sesuatu 
yang lain. Saya pikir kalian tidak seharusnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
seperti itu karena saya tidak berurusan dengan masalah masyarakat manusia biasa. 

                                                 
1 Fa‐‐"Hukum,""Jalan," atau "Prinsip‐prinsip." 
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Kalian telah melihat dengan jelas,saat ini saya hanya bertanggung jawab untuk para 
praktisi Xiulian, hal-hal di luar Xiuliansaya tidak mengurusinya, dan tidak akan 
memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anda tersebut. Baiklah, sekarang 
mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan. 

Pengikut: Ada praktisi menemui kesulitan dan telah sangat lama juga tidak 
mampu melewati. Apakah lebih baik orang lain menunjukkan kepada dia, atau 
seharusnya membiarkan dia menyadari sendiri melalui belajar Fa? 

Guru: Anda sekalian telah melihat penyebab yang menghalangi dia untuk maju, 
mengapa tidak menunjukkan kepadanya? Dengan itikad baik menyampaikan 
kepadanya, tidak ada masalah. Apakah takut mengakibatkannya marah? Bukankah 
sikap buruk dari orang tersebut merupakan kesempatan bagus untuk Xiulian? Tak 
masalah jika dia bahkan tidak mengerti apa yang anda katakan. Bukankah Qing dari 
manusia biasa ini seharusnya dilenyapkan? Anda harus beri tahu dia jika anda melihat 
sebuah masalah. Sebagian orang tidak dapat maju setelah berhenti pada sebuah 
tingkat. Makin lama dia tinggal di tingkat tersebut, makin sedikit dia membaca buku, 
dan makin lupa dia untuk berusaha maju. Lalu ujian atau cobaan ini akan berkembang 
jadi makin besar, dan hal tersebut lebih kelihatan seperti dia akan bimbang sampai 
tahap di mana dia tidak dapat berkultivasi lagi pada akhirnya. Masalah seperti ini selalu 
muncul dari awal hingga akhir. Kultivasi adalah masalah yang sangat serius. Kultivasi 
tidak dapat dilakukan secara ceroboh dengan meremehkan cobaan yang datang. 
Kalian tidak dapat pernah mencapai suatu tingkat kecuali kalian memenuhi kriteria 
pada tingkat tersebut. Sebagai seorang manusia biasa kalian ingin mencapai 
kesempurnaan dan menjadi sesuci Sang Sadar yang agung, tetapi bagaimana hal 
tersebut terjadi jika anda tidak memiliki pengertian yang jelas terhadap masalah ini dan 
tidak dapat memusatkan perhatian anda? 

Pengikut: Ada banyak gambar yang bagus di dalam buku Hong Yin.2 Menurut 
Zhuan Falun lingkaran di sekeliling tubuh seorang Buddha melambangkan status 
Buddha tersebut. Lalu apa lambang lingkaran di sekeliling kepala Buddha? Mengapa 
ada lebih dari satu lingkaran di sekeliling kepala dan tubuh seorang Buddha? 

Guru: Bentuk Buddha yang kalian lihat di vihara atau pada lukisan dinding kuno 
seringkali adalah hasil karya manusia biasa. Namun, sebagian dari bentuk tersebut 
sangat mirip dengan kenyataannya, dan bentuk tersebut lebih kurang menggambarkan 
bentuk seorang Buddha atau seorang Dewa. Mengapa demikian? Kalian semuanya 
tahu bahwa dalam masyarakat modern banyak manusia yang telah dibentuk oleh 
ideologi modern, dan mereka tidak memercayai apa pun yang belum ditemukan ilmu 
pengetahuan. Dengan demikian, mereka telah menjebak diri mereka sendiri dalam 
keadaan yang tertutup, sehingga mereka menjadi makin kurang suka melihat hakikat 
nyata yang belum ditemukan ilmu pengetahuan. Namun, fenomena supernormal 
mungkin ditunjukkan kepada mereka. Ketika fenomena tersebut muncul atau 
diperlihatkan kepada umum, seringkali mereka menganggapnya sebagai fenomena 

                                                 
2Hong Yin—buku yang berisi puisi‐puisi Guru Li 
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yang tidak diketahui atau fenomena alami, atau sebagai hal yang tidak dapat 
dijelaskan, maka manusia menciptakan sebuah jawaban yang sederhana untuk 
semuanya. Mereka tidak berani menyentuhnya, apalagi menyelidikinya. Jika seseorang 
menyelidikinya, mereka yang menghubungkan diri mereka sendiri dengan pembuktian 
ilmu pengetahuan akan berdiri untuk menentangnya, sehingga membuat orang makin 
tidak berani untukmemercayai fenomena tersebut. 

Seperti yang kalian ketahui, apakah penganut Katolik, penganut Kristen, ataupun 
penganut Buddha, hampir semuanya percaya pada sebuah agama pada masa 
kejayaan agama. Pada saat itu ketika seseorang memercayai keberadaan Dewa, 
sangat mungkin untuk mengatasi mentalitas ateis, dan sangat mudah bagi umat 
manusia untuk melihat penampilan yang sesungguhnya dari alam semesta dan bentuk-
bentuk Dewa. Inilah prinsip dari alam semesta: Percaya dulu, melihat kemudian. Makin 
kalian tidak percaya, makin tidak dapat kalian lihat. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh 
pikiran kalian sendiri yang tidak benar. Di sebagian gereja kuno, dan biasanya di 
istana-istana di Paris saya lihat sebagian lukisan dengan bentuk-bentuk surga di langit, 
dan Dewa-Dewa yang benar-benar terlihat sangat mirip dengan yang nyata, sangat 
mirip dengan yang asli. Hal ini khususnya juga begitu dengan lukisan bentuk-bentuk 
Buddha di vihara-vihara Tiongkok kuno. Bagaimanamanusia dapat melukis sesuatu 
seperti itu? Bagaimana manusia dapat mengetahui bahwa Buddha berbentuk 
demikian? Di zaman ketika semua orang memercayai para Dewa, banyak orang yang 
dapat melihat mereka. Di antara mereka yang dapat melihat adalah manusia dengan 
berbagai pekerjaan, termasuk seniman. 

Di antara para praktisi Dafa3 yang duduk di sini hari ini adalah pelukis, pematung 
dan orang dengan berbagai keahlian. Segera setelah seorang seniman melihat sebuah 
bentuk sekejap saja, dia dapat menggambar apa yang dia lihat. Selama masa kejayaan 
agama, ada banyak pengikut agama yang taat yang juga merupakan seniman, maka 
mereka dapat menggambar bentuk-bentuk ini. Membicarakan tentang lukisan-lukisan 
Buddha yang ditemukan di Timur jauh, bagaimana manusia dapat mengetahui seperti 
apa tampaknya Buddha? Bagaimana mereka dapat mengetahui bahwa Buddha 
memakai Kasaya4 berwarna kuning dan memiliki rambut berwarna biru? Jawabannya 
adalah bahwa sebagian orang dapat melihatnya. Sampai kalian mencapai tingkat 
tersebut, kalian tidak akan diperlihatkan bentuk yang sesungguhnya. Bentuk yang 
dilihat orang biasanya apa yang dapat mereka lihat dari tiap tingkat mereka. Sebagai 
contoh, dia melihat dunia surga dan Dewa. Anda juga melihat Dewa dan dunia surga. 
Namun bentuk yang kalian berdua lihat sama sekali berbeda. Ini berarti, tidak 
seorangpun di antara kalian yang dapat berada pada tingkat yang sama. Tidak 
seorangpun di antara kalian yang duduk di sini berada pada alam pikiran yang sama 
dengan saya. Kebenaran dari alam semesta adalah sangat rumit. Ukuran dari partikel 
membentuk dimensi yang berbeda; satu perbedaan kecil membuatnya menjadi partikel 
pada tingkat lain. Garis pembagian antara alam dan tingkat yang berbeda juga sangat 
rumit; sebuah penerobosan kecil akan mendorongnya pada tingkat yang berbeda. 

                                                 
3 Dafa ‐‐"Jalan Agung","Hukum Agung.” 
4 kasaya‐‐sejenis jubah yang biasanya dipakai oleh rahib penganut agama Buddha. 
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Maka ketika kalian melihat seorang Buddha sebelum kalian mencapai tingkat Buddha, 
apa yang dia tampakkan kepada kalian hanyalah bentuk yang dapat kalian lihat dari 
tingkat kalian. 

Apakah arti lingkaran cahaya di belakang tubuh seorang Buddha? Seorang 
Buddha sebenarnya memiliki medan energi yang sangat besar di sekeliling tubuhnya. 
Ketika saya membicarakan mengenai Xuanguan5 Menempati Posisi, saya menjelaskan 
keaslian dan perkembangannya. Pada awalnya dia mengambil bentuk Xuanguan. 
Kemudian untuk kembali pada posisinya, Xuanguan secara berangsur-angsur 
mengembangkan dirinya sendiri di dalam tubuh manusia dan tumbuh bersama dengan 
pertumbuhan Tubuh Intan yang tak terusakkan. Akhirnya ketika tubuhBuddha ini, 
artinya tubuh Dewa yang telah dia kultivasikan--tumbuh sebesar tubuh fisiknya sendiri, 
Xuanguan ini telah meluas keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Xuanguan ini 
mencakup sebuah area yang sedikit lebih besar dari tubuhnya. Saya menamakannya 
surga seorang Buddha, surganya sendiri, yang sangat kaya, diisi dengan segalanya, 
dan dapat menyediakan apa pun yang diinginkannya. Semua orang coba pikirkan: Jika 
dia mendapatkan apa pun yang dia inginkan, keadaan yang dia wujudkan sangat hebat 
dan bagus sekali melebihi yang dapat dilukiskan. Dia memiliki semua itu, dari yang 
terkecil sampai yang terbesar. Jadi bentuk tersebut selalu kelihatan sangat 
gemerlapan, memesona dan indah ketika kalian melihatnya. Sebagian di antara kalian 
telah melihat lukisan dari sesuatu yang seperti sebuah perahu di samping sebuah 
patung Buddha (bentuk jenis ini ditunjukkan di samping sebuah patung Buddha yang 
berdiri). Sebenarnya apa yang kalian lihat adalah bentuk dari status seorang Buddha. 
Tetapi jika kalian tidak mencapai tingkat Tathagata6, kalian tidak dapat melihat dengan 
sempurna bentuk sesungguhnya dari seorang Buddha. Ini akan menjadi keseluruhan 
yang dapat kalian lihat. 

Susunan sebenarnya dari bidang ini tidak dapat dilukis oleh manusia dengan 
menggunakan cat karena manusia tidak memiliki warna seperti itu. Semua warna di 
dunia ini terbuat dari partikel-partikel molekul. Sebenarnya segalanya dari dimensi 
manusia ini terbuat dari partikel-partikel molekul, dan begitu juga dengan warna dari zat 
warna di dunia ini. Namun warna dari zat warna dimensi-dimensi Buddha terbuat dari 
partikel-partikel yang lebih kecil. Tanpa warna-warna ini adalah tidak mungkin untuk 
menggambar. Ketika manusia melihatnya mereka merasa: "Wow, hal tersebut begitu 
menakjubkan! Pemandangan ini begitu menakjubkan!" Mereka biasanya merasakan 
seperti itu. Lalu apa lambang dari lingkaran cahaya di sekeliling kepala seorang 
Buddha?Sebenarnya lingkaran cahaya tersebut melambangkan kebijaksanaan seorang 
Buddha atau seorang Dewa; lingkaran cahaya tersebut terpancar dari kebijaksanaan 
dalam pikiran mereka. Pikiran yang saya bicarakan ini adalah sama sekali berbeda 
dengan konsep dari otak yang dibicarakan manusia, karena pikiran yang saya 
bicarakan adalah pikiran dari anda yang sesungguhnya. Pikiran ini merupakan sumber 
asli dari pikiran dan tujuan anda. Otak seorang manusia, dengan sudut pandang lain, 

                                                 
5Xuanguan ‐‐ Lintasan Misterius. 
6 Tathagata‐‐‐Sang Sadar dengan Buah Status di Sekolah Buddha yang berada di atas tingkat Bodhisattva dan 
Arhat. 
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adalah tidak lebih dari bagian fisik dari seluruh makhluk anda pada tingkat manusia ini. 
Hal tersebut paling dangkal dan sama sekali berbeda dengan pikiran manusia. Namun 
ketika seseorang mengekspresikan sesuatu, pikirannya disebarkan melalui otak 
manusianya. Tentu saja ada banyak bentuk dari perwujudan seorang Buddha; mereka 
sungguh banyak jumlahnya. 

Pengikut: Dalam melihat keterikatan dari praktisi yang lain, saya sering berpikir 
bahwa mereka akan menyadari dan memperbaiki diri mereka sendiri setelah beberapa 
saat. Namun jika situasi tersebut tetap berlangsung, dapatkah hal tersebut 
menciptakan dampak negatif pada kemajuan para praktisi sebagai satu kesatuan? 

Guru: Hal tersebut tidak memiliki dampak negatif pada kultivasi orang lain. Ini 
hanyalah situasi pribadi dia. Saya berikan anda sebuah contoh: Ketika Guru melihat 
keterikatan seseorang, Guru dengan sengaja menunjukkannya kepada anda dan 
membiarkan anda melihatnya agar anda dapat mengatakannya kepada orang tersebut. 
Akankah anda mengatakannya kepada dia? Karena semua dari kalian sedang 
berkultivasi Zhen-Shan-Ren7, anda seharusnya menjadi orang yang baik dalam situasi 
apa pun. Jika anda melihat kelemahan dia dan melihat dia tidak dapat meningkat, 
mengapa anda tidak menunjukkannya kepada dia dengan hati yang baik? Tentu saja 
ada keadaan yang berbeda pada tingkat yang berbeda dalam Xiulian. Para praktisi 
semuanya akan memiliki perwujudan yang berbeda pada tingkat yang berbeda. 
Perlakukan setiap situasi khusus dengan tindakan yang anda rasakan sesuai. 

Pengikut: Saya memiliki banyak mimpi, tetapi kadang-kadang saya tidak dapat 
menentukan apakah mimpi tersebut merupakan petunjuk dari Guru, kejadian dari 
kehidupan yang lalu, kejadian yang akan datang, atau kejadian dari dimensi lainnya. 

Guru: Untuk mimpi, saya telah menjelaskannya dengan jelas. Di masa lalu, tidak 
seorangpun dapat dengan jelas menjelaskan apakah mimpi itu, maka saya membuat 
usaha yang khusus untuk menjelaskan hal ini kepada kalian. Seorang manusia 
memiliki berbagai jiwa, dan jiwa itu sendiri juga memiliki berbagai kehidupan yang ada 
dari berbagai bentuk. Hal tersebut sangat rumit, maka tidak seorangpun membicarakan 
tentang hal tersebut. Tetapi ketika situasi berikut muncul itu bukan sebuah mimpi: 
Ketika kesadaran dari badan kalian tidak sadar, pada waktu istirahat atau berada pada 
keadaan hening dalam meditasi, kalian melihat sebuah kejadian dari dimensi lain, atau 
kalian sebenarnya berhubungan dengan kehidupan dari dimensi lainnya. Pengalaman 
ini adalah sangat nyata. Hal tersebut bukan mimpi, tetapi pengalaman yang 
sesungguhnya. Karmapikiran dalam pikiran kalian atau berbagai pikiran kalian mungkin 
juga mencerminkan berbagai hal ke dalam pikiran kalian ketika kalian tertidur. Hal 
tersebut bukan sesuatu dari Zhu Yishi8 kalian, jadi jangan merasa terganggu olehnya. 

Pengikut: Bagaimana seseorang yang tidak berpendidikan dapat sepenuhnya 
mengerti Falun Dafa, dapatkah dia berkultivasi mencapai kesempurnaan? 

                                                 
7 Zhen‐Shan‐Ren (jun‐shahn‐ren)‐‐‐Zhen (benar, kebenaran); Shan (welas asih, kebajikan, kebaikan); Ren 
(kesabaran, toleransi, ketabahan, pengendalian‐diri). 
8Zhu Yishi ‐‐ Kesadaran utama. 
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Guru: Orang tanpa pendidikan apa pun tentu saja dapat mengerti Dafa. Ada 
banyak contoh seperti ini di Tiongkok. Banyak orang tua di Tiongkok yang mengalami 
kondisi kehidupan yang sangat miskin selama masa kecil mereka. Mereka tidak 
memiliki biaya sekolah, jadi banyak yang buta huruf. Saya menemukan bahwa orang-
orang ini tidak pernah tertinggal selama proses kultivasi, dan bahkan berkultivasi 
dengan sangat baik. Khususnya selama perjalanan kultivasi, pikiran murni mereka 
dapat menimbulkan kekaguman ketika mereka membaca buku-buku Dafa. Mereka 
menunjukkan keyakinan bahkan menimbulkan kekaguman bagi para Buddha, Tao9, 
dan Dewa yang berada di balik isi Dafa. Ada banyak keajaiban seperti ini. 

Sebagai contoh, seseorang tidak dapat membaca, namun dia melihat bahwa 
semua praktisi lainnya berusaha dengan giat untuk maju. Dia berpikir, "Mereka 
membaca, bahkan mengingat Fa, sementara saya bahkan tidak dapat membaca satu 
katapun. Apa yang dapat saya lakukan?" Dia merasa sangat cemas. Pikiran lurusnya 
adalah benar-benar berasal dari hatinya yang murni. Banyak orang dalam situasi ini 
belajar dengan sangat giat dan menemukan bahwa mereka secara berangsur-angsur 
dapat membaca. Ada banyak contoh seperti ini. Praktisi lainnya yang tidak dapat 
membaca menjadi sangat cemas. Berulang kali, dia cemas, "Apa yang harus saya 
lakukan?" Dia menelungkupkan lengannya di atas buku dan tertidur. Ketika setengah 
tidur dan setengah sadar dia menemukan bahwa semua huruf di dalam buku menjadi 
keemasan dan setiap kata terbang ke dalam otaknya. Setelah bangun, dia dapat 
membaca seluruh isi buku, namun dia belum pernah menerima pelajaran sekolah. 
Seseorang yang bahkan tidak pernah tahu bagaimana menulis namanya sekarang 
dapat membaca setiap kata di dalam Zhuan Falun. Kejadian ini sangat biasa, namun 
hal ini tidak seharusnya dikejar. Kalian tidak boleh berpikir bahwa karena hal seperti ini 
terjadi, kalian juga dapat mencobanya. Dalam kasus tersebut kalian akan melakukan 
hal ini dengan kesengajaan atau sebuah keterikatan. Dalam kasus dia, dia tidak 
berpikir untuk mendapatkan apa pun. Dia hanya sungguh-sungguh cemas mengenai 
tidak bisa mendapatkan Fa. Hati nuraninya berbeda. Itulah mengapa saya mengatakan 
bahwa ketika kalian belajar Fa dengan sebuah pikiran yang benar dan lurus, kebulatan 
tekad anda sangat mengagumkan. Bahkan Dewa akan berpikir bahwa kebulatan tekad 
anda benar-benar mengagumkan, maka keajaiban dapat terjadi. 

Tentu saja, Zhuan Falun versi bahasa Inggris memiliki efek yang sama. Seperti 
pada terjemahan bahasa Inggris, semua terjemahan dalam bahasa lainnya juga sama. 
Hanya saja Fa ini belum dikenali secara luas di negara lainnya, maka sebuah 
lingkungan kultivasi belum berkembang seperti di Tiongkok sekarang ini. Orang di 
Tiongkok telah memiliki pengertian yang cukup dalam terhadap Dafa, maka sebuah 
lingkungan kultivasi telah terbentuk di mana mereka dapat terdorong untuk maju. 

Pengikut: Apakah perlu untuk keluar dari agama yang telah saya ikuti untuk 
belajar Falun Dafa? 

                                                 
9Tao‐‐1. Seorang penganut ajaran Tao istilah untuk "Jalan dari alam dan alam semesta"; 2. Seorang Sang Sadar 
yang mendapatkan Tao ini. 
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Guru: Untuk agama, saya telah membicarakan tentang hal ini berulang kali. Saya 
tidak menentang anda untuk mempelajari agama apa pun. Namun kita bukan suatu 
agama, jadi jangan perlakukan kita seperti sebuah agama. Tetapi saya juga katakan 
kepada anda sebuah prinsip: Kultivasi adalah sebuah hal yang sangat serius. 
Mempelajari sebuah agama adalah kultivasi. Hal tersebut mutlak adalah kultivasi. Jika 
anda hendak berkultivasi ini dan berkultivasi itu pada saat yang sama, maka apakah 
yang anda lakukan benar-benar kultivasi? Anda tidak dapat mencapai kesempurnaan 
dalam sebuah jalan kultivasi karena anda tidak berlatih hanya satu jalan kultivasi. Jadi, 
saya katakan kepada setiap orang bahwa diri kalian sendirilah yang menentukan apa 
yang akan dikultivasi. Tetapi saya juga katakan kepada kalian bahwa kalian harus 
mengikuti hanya satu jalan kultivasi. Hanya dengan mengikuti satu jalan kultivasi kalian 
dapat mencapai kesempurnaan; kalau tidak, kalian tidak akan pernah mencapai 
kesempurnaan. Inilah semua yang akan saya katakan pada masalah ini. 

Saya ingin katakan sedikit lagi mengenai agama. Mungkin ada wartawan di sini 
yang tertarik pada topik ini. Saya telah mengatakan bahwa kami bukanlah sebuah 
agama. Konferensi yang kami adakan ini hanyalah inisiatif secara sukarela dari para 
praktisi. Karena mereka telah melakukan latihan bersama,mereka semua adalah 
praktisi lokal di Kanada sini, mereka hanya ingin membagi pengalaman mereka dengan 
yang lainnya. Para praktisi di tempat lain telah melakukan hal yang sama. Semua 
secara sukarela melakukan apa yang mereka dapat. Sebagian pergi menyewa sebuah 
aula pertemuan; sebagian bertanggung jawab untuk mengumpulkan artikel; sebagian 
melakukan ini dan sebagian melakukan itu--maka konferensi ini mungkin diadakan. 
Tidak ada formalitas agama di dalam Dafa. 

Sebuah agama memiliki sebuah tempat untuk ibadah atau, jika agama tidak 
memiliki sebuah tempat untuk ibadah, agama memiliki sejenis tempat, lokasi, atau 
kantor. Kami tidak memiliki semua ini. Setiap orang dari kami adalah seorang anggota 
masyarakat dan memiliki sebuah pekerjaan; kami melakukan apa yang seharusnya 
dilakukan. Kami hanya belajar, berkultivasi, dan berlatih di waktu senggang kami. 
Mereka semua seperti itu, maka tindakan kami bahkan tidak mendekati untuk menjadi 
sebuah agama. Kami tidak pernah melakukan upacara ibadah maupun ajaran agama 
seperti dalam agama Buddha. Di dalam agama lainnya, mungkin ada peraturan 
tertentu yang harus kalian turuti. Kami tidak memiliki satupun dari hal itu di sini. Kalian 
boleh datang dan pergi sebagaimana yang kalian inginkan, dan tidak seorangpun 
mengatur kalian atau melarang kalian. Di samping itu, tanggung jawab yang diberikan 
kepada para praktisi yang Xiulian tidak tercermin dalam dimensi manusia biasa ini. Jadi 
mengapa cemas untuk menjadi terikat pada formalitas manusia biasa? Dafa tidak 
memiliki formalitas, maka, bagaimana kalian dapat menamakannya sebuah agama? 
Kami tidak memiliki seorang anggota yang terdaftar dengan nama dan alamat. Kami 
tidak memiliki hal tersebut. Malahan, sebagian praktisi melayani orang lain secara 
sukarela. Sebagai contoh, seorang praktisi akan mengenalkan dirinya sendiri dan 
mengatakan bahwa siapa pun yang ingin berlatih boleh mencarinya. Dia ingin 
melakukan sesuatu untuk orang lain, dan dia melakukan semuanya dengan sukarela. 
Masih saja, sebagian orang mungkin tidak mengerti dan akan menamakannya sebuah 
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agama. Bagi orang-orang tersebut, segalanya adalah aliran sesat kecuali untuk agama-
agama yang diakui secara luas di masa lalu. Maka, mereka juga menamakan kalian 
sebuah aliran sesat. Apakah aliran sesat itu? Kita bukan sebuah agama, apalagi 
sebuah aliran sesat. Semua orang mengetahui bahwa sebuah aliran sesat mengikuti 
kebiasaan seperti ini: Mereka bahkan mengumpulkan kekayaan dengan maksud 
terselubung, menipu orang, atau membimbing orang untuk melakukan kejahatan. 
Mereka tidak lurus; semua ini adalah kejahatan. Sebagai kebalikannya, kami meminta 
setiap orang untuk mengultivasi pikiran kalian dan menjadi orang baik. Kami meminta 
kalian untuk penuh perhatian kepada orang lain ketika kalian melakukan sesuatu dan 
untuk melakukan pekerjaan kalian dengan baik di dalam lingkungan kerja apa pun. 
Kalian harus menjadi orang yang baik di dalam pikiran orang lain. Ketika saya meminta 
kalian untuk melakukan semua hal ini, apakah hal tersebut jahat? Di samping itu, saya 
tidak pernah meminta kalian untuk melakukan hal lainnya. Saya hanya meminta setiap 
orang melakukan lebih baik, untuk menjadi orang yang baik atau bahkan orang yang 
lebih baik. Saya meminta kalian untuk menjadi orang yang bahkan lebih baik di antara 
manusia biasa. Kalian pada akhirnya akan menjadi orang yang luar biasa, dan akan 
mencapai kesempurnaan. 

Pengikut: Saya adalah seorang Katolik dan selalu merasa bahwa doa saya 
mendapat jawaban. Dapatkah saya berkultivasi Falun Dafa dan pada saat yang sama 
terus berdoa? 

Guru: Saya memiliki komentar yang sama: anda harus mempelajari satu jalan 
kultivasi. Tidak masalah bagi saya apa yang anda pilih untuk dikultivasi; anda boleh 
berkultivasi apa pun yang anda inginkan. Tetapi saya menyarankan anda bahwa jika 
anda ingin berkultivasi, anda harus memilih satu jalan kultivasi. Kalian tidak dapat 
mengikuti ini dan itu pada saat yang sama. Saya mengatakan hal ini kepada anda 
adalah tanggung jawab terhadap anda. Jika anda berpikir bahwa anda dapat pergi ke 
surga dengan mengikuti Gereja Roman Katolik, maka silakan teruskan. Saya tidak 
keberatan. Sebaliknya, jika anda berpikir bahwa anda dapat mencapai kesempurnaan 
dengan berkultivasi Falun Dafa, maka lakukan sebagaimana yang anda harapkan. 
Inilah pandangan saya. Tidak ada jalan apa pun untuk memaksa seseorang melakukan 
ini atau itu. Tidak akan berhasil jika di dalam pikiran anda tidak ingin melakukannya, 
bahkan tidak akan berhasil dengan mengunci anda secara fisik di sana dan memaksa 
anda untuk melakukannya. Apa gunanya jika pikiran anda tidak di sana? Maka, saya 
tidak memedulikan formalitas apa pun. Hal tersebut hanya akan berhasil ketika anda 
ingin melakukannya sendiri. 

Di samping itu, seorang wartawan menanyakan saya sebuah pertanyaan pada 
waktu yang lalu: "Apakah anda berpikir apa yang Anda kerjakan adalah yang paling 
lurus di dunia?" Saya katakan padanya bahwa saya berpikir saya melakukan hal yang 
paling lurus. (Tepuk tangan) Saya tidak mengambil apa pun dari kalian, tetapi hanya 
memberi sesuatu kepada kalian. Saya secara pasti melakukan hal yang paling lurus! 
Saya melakukan segalanya untuk kebaikan kalian sendiri, sehingga kalian dapat benar-
benar mencapai kesempurnaan. Tanpa diragukan saya melakukan hal yang paling 
lurus. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengatakan kepada setiap 
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orang bahwa saya tidak menentang agama apa pun, khususnya agama-agama 
ortodoks, seperti agama Katolik, agama Kristen, dan agama Yahudi, dan lain 
sebagainya. Saya tidak pernah menentang agama-agama tersebut, termasuk agama 
Buddha. Namun, dapatkah kalian mencapai kesempurnaan melalui agama tersebut? 
Siapakah yang dapat menolong kalian mencapai kesempurnaan melalui agama 
tersebut? Hal ini benar-benar perlu dipertanyakan. Saya pikir adalah sebuah ide yang 
bagus untuk memikirkan hal tersebut, demi untuk keabadian dari keberadaan kalian 
sendiri. Saya tidak takut mengatakan hal tersebut jika kalian benar-benar berlatih Falun 
Dafa, saya akan menolong kalian mencapai kesempurnaan. Jika kalian sekarang 
berada dalam keadaan yang berbeda atau kalian mengikuti agama, pergi dan tanyakan 
pada pendeta atau pendiri agama tersebut pertanyaan ini: "Dapatkah anda menolong 
saya mencapai kesempurnaan?"Jika dia dapat melakukannya, maka terus ikuti dia. 
Itulah semua yang ingin saya katakan. 

Pengikut:Apakah ada hubungan antara Qing dan Yuan? 10  Mungkin untuk 
meningkat ke atas dan melebihi emosi, tetapi apakah mungkin untuk meningkat ke atas 
dan melebihi Yuan? 

Guru: Qing dan Yuan adalah dua hal yang berbeda, dan sama sekali bukan 
konsep yang sama. Untuk Qing, saya telah mengatakannya dengan jelas. Untuk 
apakah manusia hidup? Mereka hanya hidup demi Qing. Tak peduli apa yang kalian 
suka dan pilih saat ini, tak peduli kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, atau 
kegembiraan kalian; tak peduli apa yang kalian suka atau tidak suka lakukan; tak peduli 
bagaimana kalian menikmati suatu pekerjaan dan enggan melakukan yang lainnya; 
bagaimana kalian menyukai seseorang tetapi tidak menyukai yang lainnya; bagaimana 
kalian mencintai seseorang tetapi tidak mencintai orang yang lain; atau bagaimana 
kalian menginginkan sesuatu tetapi tidak menginginkan yang lainnya, semua harapan 
kalian keluar dari Qing kalian. Jadi, manusia hidup semata-mata demi Qing. Jika kalian 
ingin berkultivasi, kalian harus meningkat ke atas dan melebihi Qing ini. Jika kalian 
tidak dapat meninggalkan Qing, maka kalian tinggal di dalamQing. Qing muncul dalam 
banyak cara pada manusia biasa. Kepada apa pun kalian terikat, apa pun yang kalian 
sukai semuanya adalah keterikatan yang tidak dapat kalian lepaskan. 

Sekarang mari bicarakan mengenai "Yuan." Sebagian orang telah berjalan masuk 
ke sini hari ini. Saya akan memperlakukan anda sebagai seorang manusia, tanpa 
memedulikan tujuan yang membawa anda kemari--laporan berita, mendapatkan Fa, 
mendapatkan informasi, atau memancing berita. Asalkan anda berjalan masuk ke sini, 
saya akan perlakukan anda sebagai seorang manusia biasa. Hal tersebut hanya jenis 
pekerjaan yang berbeda. Bahkan jika anda adalah seorang mata-mata, anda masih 
memiliki hati seorang manusia, maka saya akan perlakukan anda sebagai seorang 
manusia biasa. Jenis pekerjaan yang kalian lakukan tidak menjadi masalah. Semua 
pekerjaan di masyarakat manusia adalah tidak lebih dari pekerjaan manusia biasa. 
Kalian dapat berjalan masuk ke sini dan mendengar pengajaran Fa saya, dan kalian 
khususnya telah mendengar Fa Buddha. Bukankah hal ini karena Yuan? Saya harap 

                                                 
10Yuan(yuen)---takdir, sebuah takdir pertemuan atau hubungan. 
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kalian akan menghargai hal ini. Tentu saja, ketika membicarakan Yuan dengan lebih 
mendetail, ada banyak jenis dan aspek yang berbeda, karena Yuan ini adalah salah 
satu jenis dari takdir pertemuan. Sebagai contoh, dalam sebuah kehidupan yang lalu, 
orang ini berutang sesuatu pada orang lain, atau berbuat jahat. Pada kehidupan 
berikutnya kedua orang ini harus bertemu kembali; dia harus membayar kembali apa 
yang dia hutangi. Ini adalah jenis Yuan balas jasa. Namun jika anda memperlakukan 
dia dengan sangat baik dalam kehidupan lalu, dan dia bersumpah untuk melakukan 
apa pun, bahkan menjadi budak anda untuk membayar anda dalam kehidupan 
berikutnya, maka dia mungkin akan menjadi budak anda pada kehidupan berikutnya. 
Dia mungkin menjadi istri anda, dia mungkin menjadi suami anda. Atau mungkin dia 
menjadi orang yang banyak menolong anda. Ini adalah jenis lain dalam hubungan, 
dinamakan Yuan dari kebaikan. Yuan berhubungan dengan Dafa sangat mungkin 
menjadi Yuan seorang terhormat. Mungkin kita pernah menjadi sanak famili dan teman 
baik di antara manusia biasa. Semua ini mungkin membawa takdir pertemuan sehingga 
kita dapat memenuhi Yuan ini di masa yang akan datang. Inilah situasinya. Meskipun 
demikian, saya harap anda tidak merusak Dafa. Hal tersebut dapat membawa 
hubungan karma yang paling buruk. Anda tidak akan dapat membayarnya kembali, 
sehingga anda harus membayar selamanya. 

Pengikut: Saya melakukan dengan cukup baik ketika saya mencoba untuk 
mengatasi cobaan yang lebih berat, tetapi saya takut pada sebagian binatang kecil 
seperti kucing dan anjing, bahkan kupu-kupu dan nyamuk. 

Guru: Berarti anda sedikit takut. Menjadi takut sebenarnya adalah sejenis 
keterikatan yang lain, yang diciptakan oleh pikiran anda. Sebagai contoh, anda tidak 
menyukai serangga ketika anda kecil. Anda tidak menyukai serangga dan bahkan 
merasa bahwa serangga itu kotor. Mentalitas ini secara berangsur-angsur terbentuk, 
sampai akhirnya anda tidak mau menyentuh serangga atau berada di dekat serangga. 
Anda takut pada serangga yang dibawa ke dekat anda. Secara perlahan-lahan, anda 
mungkin menjadi makin takut. Perasaan ini dibawa oleh manusia setelah mentalitas 
terbentuk. Sebenarnya hal tersebut muncul sebagai sebuah jenis keterikatan. Namun, 
jenis keterikatan ini berbeda dengan yang lainnya. Ketika anda memiliki sebuah ide 
yang jelas terhadap apa yang anda inginkan dan bagaimana anda ingin 
mendapatkannya, hal tersebut dicerminkan setelah mentalitas terbentuk. 

Pengikut:Di dalam mimpi saya, saya selalu menyelamatkan manusia. Pengertian 
saya adalah untuk memajukan Fa sehingga membiarkan lebih banyak orang 
mendapatkan Fa. 

Guru: Ini adalah apa yang baru saya katakan mengenai Yuan. Hal tersebut 
mungkin berhubungan dengan Yuan yang dibentuk oleh kehidupan anda sendiri dalam 
berbagai dimensi. Namun, hal ini tidak secara langsung berhubungan dengan kultivasi 
dan kemajuan anda. Tetap memegang teguh Dafa dan berkultivasi. Tidak peduli apa 
yang anda hadapi, apa yang anda lihat atau apa mimpi anda, tetap berpegang teguh 
pada Dafa. Semua yang anda hadapi, lihat atau mimpikan adalah tidak lebih dari 
perwujudan dari tingkat kultivasi anda. Sebagai contoh, hal tersebut sama saja seperti 
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seseorang yang memiliki banyak kemampuan supernormal, namun dia bahkan tidak 
ingin mencoba kemampuan tersebut atau menguji kemampuan tersebut. Dia tidak ingin 
menggunakan kemampuan tersebut meskipun hanya sekali. Dia tidak merasa bahwa 
dia memiliki keinginan untuk itu. 

Pengikut:Apakah benar bahwa para Buddha, Tao dan Dewa dari berbagai tingkat 
juga mengikuti perubahan alam semesta ketika menangani masalah mereka? 

Guru: Harapan dari para Mahadewa tingkat-tinggi adalah iklim kosmik. Tindakan 
dari semua Dewa juga adalah perwujudan khusus dari iklim kosmik tersebut. Para 
Dewa tersebut semuanya menegakkan keinginan surga. Tidak satu hal pun yang 
terjadi di masyarakat manusia biasa yang kebetulan, jadi tanpa memedulikan 
bagaimana kuatnya keinginan manusia, atau apa yang ingin dilakukan manusia, atau 
bagaimana baiknya manusia merencanakan sesuatu, manusia tidak dapat 
mendapatkannya. Sebuah bangsa, sebuah negara atau bahkan pemimpinnya mungkin 
telah merencanakan sesuatu dengan sangat baik, tetapi biasanya mereka menemukan 
bahwa kemampuan mereka gagal untuk memenuhi harapan mereka. Untuk seorang 
manusia, tanpa memedulikan apa yang telah anda rencanakan, apa yang ingin anda 
lakukan, atau apa yang anda takutkan, anda akan mendapatkan apa yang seharusnya 
anda dapatkan, dan tidak akan mendapatkan apa yang tidak seharusnya anda 
dapatkan. Dalam pandangan saya, segalanya telah ditentukan.Manusia hanya 
menjalankan tanggung jawab mereka sesuai dengan apa yang telah ditentukan. 
Namun ada sebuah paradoks: Karena telah ditentukan, tidakkah seharusnya kita hanya 
menurutinya? Namun, seorang manusia masih adalah seorang manusia. Karena dia 
berada di dalamdi antara jalan yang membingungkan, dia tidak memercayainya. Dia 
masih akan bertarung dan bersaing. Dia akan melakukan apa pun yang dia inginkan, 
dan dia akan mendatangkan karma dari perbuatan ini. 

Siapa yang dapat menjamin bahwa dia akan memegang jabatan pemerintahan 
seumur hidupnya, bahkan di alam bawah? Karena itu, banyak orang menggunakan 
kekuasaan mereka untuk melakukan sejumlah perbuatan baik dalam kehidupan 
mereka. Keberadaan dari sebuah kehidupan bukan demi menjadi seorang manusia, 
jadi kehidupan anda tidak akan berakhir hanya karena tubuh manusia anda telah mati. 
Jadi, kehidupan anda masih berlangsung. Untuk alasan itu, manusia yang benar-benar 
bijaksana dan pandai akan memanfaatkan kesempatan mereka yang menguntungkan 
untuk menciptakan kondisi yang bahkan lebih baik untuk kehidupan mereka yang akan 
datang. Dengan kata lain, mereka akan melakukan banyak perbuatan baik. Sebaliknya, 
ada juga manusia yang memanfaatkan kesempatan mereka yang menguntungkan 
untuk melakukan perbuatan jahat. Ini adalah satu hal yang dapat dilakukan manusia 
untuk membuat sebuah perbedaan. Yaitu, kapan pun sesuatu terjadi, apa yang anda 
lakukan atau apakah anda melakukan sesuatu dengan benar atau salah adalah pilihan 
anda sendiri. Jadi hal seperti ini terjadi, dan manusia bertindak secara berbeda pada 
masalah ini. 

Pengikut: Memperbaiki berarti mencari kelemahan di dalam diri kita sendiri. 
Apakah terbentuk, bertahan, rusak berarti memperbaiki secara otomatis? 
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Guru: Masalah dari terbentuk, bertahan, rusak dan perbaikantidak berhubungan 
dengan Xiulian pribadi kalian. Xiulian adalah mencari di dalam diri kalian sendiri dan 
mencari kelemahan, keterikatan dan pikiran buruk kalian sendiri, dan juga mencari cara 
untuk berkultivasi dengan lebih baik dan untuk melenyapkan pikiran-pikiran buruk 
kalian. Ini adalah kultivasi melalui mencari di dalam diri kalian sendiri. Untuk 
pembentukan, penyelesaian dan kemerosotan, itu adalah sebuah hukum alam 
semesta. Hal tersebut berhubungan dengan Fa ketika sesuatu telah menjadi buruk dan 
perlu diperbaiki, dan adalah sebuah masalah yang sama sekali berbeda dengan Xiulian 
kalian sendiri. 

Pengikut: Jika kita tidak mengetahui prinsip-prinsip dari tingkat yang lebih tinggi 
setelah mencapai kesempurnaan, dapatkah kami jatuh lagi karena membuat 
kesalahan? 

Guru: Setiap orang sedang tertawa. Dengan kata lain, anda masih 
membayangkan hal-hal Sang Sadar dengan menggunakan pikiran manusia kalian. 
Anda tidak akan pernah dapat memahaminya dengan cara begini, hal tersebut juga 
tidak mungkin. Setelah seseorang mencapai kesempurnaan, dia memiliki sebuah 
pikiran seorang Dewa, bukan pikiran seorang manusia. Cara berpikirnya dan maksud 
mulai berpikirnya adalah sama sekali berbeda dengan seorang manusia. Di samping 
itu, lingkungan dan alamnya juga berbeda, sama sekali bukan hal yang sama. Konsep 
dari tidak mengerti prinsip-prinsip tidak terjadi, karena anda tidak dapat mencapai 
tingkat tersebut jika anda tidak mengerti prinsip-prinsip dari tingkat tersebut. Mengapa 
demikian? Apakah anda mengetahui mengapa anda diharuskan untuk lebih banyak 
membaca Fa dan lebih banyak membaca buku selama Xiulian anda? Ketika anda 
mencapai tingkat tertentu, anda harus mengetahui prinsip-prinsip dari tingkat tersebut 
dan Fa pada tingkat tersebut sehingga anda dapat berada pada tingkat tersebut. 
Namun karena tubuh manusia anda masih Xiuliantentu akan memiliki pikiran 
manusia,danpikiran manusia tidak diizinkan untuk mengetahui begitu banyak prinsip 
Fa, oleh sebab itu selama Xiulian sisi manusia tidak diperbolehkan mengetahui begitu 
banyak tentang pengertian Fa. 

Di dalam Zhuan Falun, saya hanya mengajarkan Fa kepada anda secara umum 
untuk menyadarkan Zhu Yishi11  anda. Bagaimana mungkin manusia diperbolehkan 
untuk mengetahui Fa yang sesungguhnya? Jadi selama Xiulian anda hanya dapat 
merasa bahwa anda mengerti sebuah situasi, atau bahwa anda tiba-tiba mengerti 
sebuah prinsip, tetapi anda biasanya tidak dapat menjelaskannya dengan 
menggunakan bahasa manusia. Segera setelah anda mengatakannya, hal tersebut 
bukan hal yang sama lagi. Tetapi kapan pun anda mengerti prinsip tersebut, anda 
sebenarnya berada pada tingkat tersebut. Anda diizinkan untuk mengerti prinsip 
tersebut hanya secara umum, sebuah bagian yang sangat sederhana dan kecil. Jika 
seseorang diperbolehkan untuk mengetahui sebuah prinsip yang khusus, seluruh 
prinsip yang tak terhingga, bukankah sisi manusia dari orang tersebut menjadi berada 
pada alam Buddha? Bagaimana mungkin hal ini diperbolehkan?! Hal tersebut tidak 

                                                 
11Zhu Yishi ‐‐ Kesadaran utama. 
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dapat diperbolehkan. Anda masih Xiulian dan memiliki keterikatan manusia untuk 
dilepaskan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan untuk diketahui anda. Hanya 
sebegitu yang boleh anda ketahui, tetapi hal tersebut juga adalah sebuah perwujudan 
dari kemajuan anda. Maka untuk tingkat apa pun yang telah anda kultivasi anda akan 
mengetahui prinsip dari tingkat tersebut. Hanya berbeda waktu sedikit saja terpisah 
ketika bagian yang telah sepenuhnya anda kultivasikan dan dipisahkan dari anda, 
berarti anda telah mengerti semua prinsip pada tingkat tersebut. 

Pengikut: Sebagian orang mungkin jatuh atau menyerah ketika menghadapi 
cobaan atau rintangan yang berat, atau ketika menjalani proses seleksi seperti 
menyaring pasir untuk mendapatkan emas. Pada saat itu, haruskah kita membantu 
mereka mengatasinya atau membiarkan mereka untuk menghadapinya sendiri? 

Guru:Xiulian adalah seperti menyaring pasir untuk mendapatkan emas. Mereka 
yang tidak dapat bertahan mungkin tersaring ke luar. Apa yang tertinggal adalah emas 
yang bersinar, emas sesungguhnya yang dapat benar-benar mencapai kesempurnaan, 
meskipun dalam jumlah kecil. Kultivasi adalah masalah yang serius, jadi ketika 
menjalani cobaan dan rintangan seseorang mutlak tidak boleh ceroboh pada saat kritis 
tersebut. Itu adalah saat yang paling penting untuk melihat bagaimana dia mengambil 
langkah dan bagaimana dia mengatasinya. Karena anda telah melihatnya, jika anda 
dapat membantunya, maka bantulah dia. Boleh memberitahukan dia dan menyadarkan 
dia. Tentu saja, di dalam kultivasi, telah ditentukan seperti bagaimana dia seharusnya 
mengatasi setiap cobaan, bagaimana seharusnya dia menghadapi setiap rintangan, 
dan bagaimana seharusnya dia melenyapkan setiap keterikatan. Jika dia kehilangan 
kesempatan tersebut, biasanya sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan itu 
kembali, khususnya pada saat kritis yang menentukan apakah dia dapat mencapai 
kesempurnaan atau tidak. Jika seseorang gagal dalam cobaan yang penting, maka dia 
akan benar-benar kehilangan kesempatan baik ini. Mungkin dia akan memiliki 
kesempatan lain, tetapi saya hanya mengatakan "mungkin." Hanya dengan belajar Fa 
secara seksama dan membangun sebuah dasar yang sangat kokoh maka hal tersebut 
dapat membantu anda melewati cobaan tersebut. Hal tersebut bukan sesuatu yang 
dapat anda persiapkan secara mental, atau sesuatu yang akan menjadi baik jika anda 
menginginkannya. 

Pengikut:Kapan pun saya melihat Anda atau melihat ceramah Anda mata saya 
basah oleh air mata. Sebagian orang merasa bahwa hal ini sangat aneh. Bagaimana 
seharusnya saya menjelaskannya kepada mereka? 

Guru: Anda tidak perlu menjelaskannya karena anda tidak perlu menunjukkan 
Xiulian anda kepada orang lain. Dalam keadaan berlatih kultivasi, anda mengultivasi 
diri anda sendiri, dan diri anda sendiri yang meningkat. Untuk air mata seperti ini, 
banyak di antara kalian yang sebenarnya telah melalui tingkat ini. Banyak di antara 
kalian telah mengalaminya, maka bukan hanya anda seorang yang mengalaminya. 
Sebagian orang telah menunggu dalam satu kehidupan demi kehidupan untuk 
mendapatkan Fa ini. Setelah begitu banyak penderitaan dan mengalami semua jenis 
rintangan, mereka akhirnya menemukan Fa ini. Pikirkan tentang hal tersebut, setiap 
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orang: Perasaan apa itu! Seorang manusia memiliki sebuah sisi yang mengerti dan 
juga sebuah sisi yang tidak mengerti. Sisi yang paling luar dari seorang manusia telah 
tersesat dan tidak sadar, namun sisi yang berada pada dimensi lain sangat sadar. 
Seorang manusia telah melakukan hal-hal yang baik maupun buruk. Beban untuknya 
dan pembayaran karmanya adalah mutlak adil. Anda mungkin mengatakan bahwa 
anda tidak sadar, tetapi anda hanya tidak menyadarinya pada tingkat permukaan, 
karena anda telah jatuh ke dalam ketidaktahuan. Itulah mengapa anda tidak mengerti, 
tetapi anda juga memiliki sisi yang mengerti. 

Pengikut: Sebagian orang sangat antusias dalam mempromosikan Fa, 
sementara sebagian tidak. Mengapa ada perbedaan? 

Guru: Sebagian orang, hanya tidak punya antusias untuk melakukan hal ini, tetapi 
bukan berarti dia tidak berkultivasi, sebenarnya, mereka mungkin telah berkultivasi 
dengan sangat baik. Hanya saja mereka tidak memiliki antusiasme untuk 
melakukannya. Ada banyak orang seperti ini. 

Jadi ada orang yang punya antusias, ingin melakukan kebaikan untuk orang 
lain,orang seperti ini juga tidak sedikit. Ini dengan Xiulian anda, dapatkah Xiulian atau 
dapatkah mencapai kesempurnaan tidak ada hubungannya. Tapi saya pikir, karena 
orang Xiulian harus memikirkan orang lain, ketika anda telah menerima hal yang paling 
baik, anda ingin mengatakannya kepada orang lain sehingga lebih banyak orang yang 
dapat diselamatkan. Seringkali, inilah yang terjadi. Sebagai tambahan, kadang-kadang 
anda mungkin ingin menepati sebuah janji atau mencari teman dan sanak famili dari 
kehidupan sebelumnya sehingga mereka dapat memperoleh Fa. 

Pengikut: Akankah mereka yang tidak memercayai Fa suatu hari akan menyadari 
bahwa mereka telah kehilangan kesempatan ini? 

Guru: Mereka dapat memiliki kesempatan seperti ini atau tidak, karena secara 
sejarah tidak seorangpun pernah menaruh perhatian kepada mereka yang telah 
dimusnahkan. Namun mereka yang tidak berkultivasi dengan baik, mereka yang tidak 
melakukan dengan giat pada awalnya tetapi kemudian mulai berusaha keras maju 
akan merasa menyesal. Mereka akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. 

Pengikut: Untuk banyak tahun saya telah menantikan Dafa ini. Saya tidak dapat 
berhenti bertanya: "Mengapa diatur begitu lama untuk saya mendapatkan Fa ini?" 

Guru: Hal tersebut mungkin ditentukan setelah mengevaluasi seseorang 
sepenuhnya, atau mungkin berhubungan dengan alasan lainnya. Ketika 
mempromosikan Fa, kita tidak menggunakan media apa pun atau propaganda untuk 
mengiklankannya. Saya belum mengambil langkah tersebut. Saya tidak melakukan 
demikian karena saya telah melihat begitu banyak kepalsuan dan hal-hal jahat yang 
memuji mereka sendiri di dalam iklan. Seperti, manusia tidak akan menaruh perhatian 
pada hal-hal yang nyata, berpikir bahwa anda juga menipu. Memuji diri sendiri seperti 
mereka yang muncul dalam iklan akan memperlakukan Dafa dengan begitu juga, jadi 
kita tidak mengambil langkah tersebut untuk membangun keseriusan Dafa sebanyak 
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mungkin. Sebagian orang mungkin begitu lama mendapatkan Fa ini karena hal 
tersebut. Tidak peduli apa pun, anda telah mendapatkan Fa, jadi anda tidak 
seharusnya memikirkan hal ini terlalu banyak. Lenyapkan keterikatan anda dan 
berkultivasilah. 

Adaperkataan di Tiongkok pada zaman dulu bahwa seseorang yang mempelajari 
Tao pada saat matahari terbit dapat mati pada saat matahari terbenam. Karena anda 
telah mendapatkan Fa, apa yang anda takutkan? Satu-satunya yang tertinggal adalah 
melihat bagaimana anda akan berkultivasi. Sebenarnya, ada banyak orang yang 
ditakdirkan yang masih belum mendapatkan Fa. Ketika orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab di media yang tidak benar-benar mengerti kita terus memfitnah kita, 
orang-orang tersebut sangat mungkin kehilangan kesempatan mereka. Inilah yang 
sangat disayangkan. Masyarakat manusia saat ini telah merosot sampai tahap di mana 
sebagian wartawan tidak mencoba untuk benar-benar mengerti anda, malahan mereka 
begitu saja membuat komentar atau menguraikan pendirian mereka berdasarkan ide 
dan imajinasi mereka sendiri. Mereka berpikir bahwa apa yang telah mereka pelajari 
atau ketahui adalah kebenaran, sehingga mereka dengan bebas berbuat demikian. 
Saat ini ada banyak orang yang telah ditakdirkan, dan sebagian bahkan sangat 
ditakdirkan, tetapi masih belum mendapatkan Fa. 

Pengikut: Pada awal mempelajari Dafa saya adalah seorang homoseksual. Saya 
belum benar-benar mengerti masalah mengenai iblis nafsu. Saya tidak tahu dengan 
pasti bagaimana mengatasi masalah ini. 

Guru: Beginilah pandangan saya,jika anda belajar Dafa demi mengatasi masalah 
ini, anda sama sekali tidak akan dapat mengatasinya. Karena Fa adalah sangat 
serius,adalah diperuntukkan bagi manusia untuk mencapai kesempurnaan, bukan 
diajarkan begitu saja untuk membiarkan manusia biasa mengatasi masalah dia. Tetapi 
dibicarakan sebaliknya, anda mengatakan saya benar-benar ingin belajar Dafa dan 
dapat mendisiplinkan diri anda sendiri dengan kriteria orang Xiulianyang sejati, seorang 
praktisi di dalamapa pun yang anda kerjakan, dan jika anda mengultivasi diri anda 
sendiri secara terbuka dan terhormat dalam sudut pandangyang lebih luas, saya kira 
anda akan melewati cobaan ini dengan segera. (Tepuk tangan) Sebenarnya, ketika 
banyak di antara kalian tidak dapat melewati cobaan yang anda hadapi, itu semua 
karena anda tertarik dan tidak dapat melepaskan hal-hal kecil dari manusia. Cobaan 
tersebut akan diperpanjang sebagai akibatnya. Jika anda benar-benar dapat 
membuang keterikatan tersebut dan mengambil jalan yang anda inginkan, segalanya 
akan berubah. Hal tersebut khususnya begitu terhadap hal-hal yang mengganggu anda 
ketika anda belajar Fa. Hal tersebut dapat berubah dengan cepat. 

Pengikut: Penunjukan hormat kepada guru dari para pengikut kelihatan memiliki 
terlalu banyak formalitas dan Qing manusia. 

Guru: Saya juga merasakannya. Namun, kalian telah menanyakan saya tentang 
masalah ini sebelumnya dan saya telah menjawabnya. Saya tidak memedulikan 
tentang formalitas, tetapi tanpa formalitas seperti konferensi saling berbagi-
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pengalaman hari ini atau kelompok latihan, hubungan keramah-tamahan dan 
keharmonisan yang terbentuk saat para praktisi Xiulian sedang berkumpul tidak akan 
ada. Anda tidak memiliki lingkungan di mana topik diskusi di antara para praktisi Xiulian 
yang berdasarkan pengertian yang terhormat. Subjek yang didiskusikan di antara 
manusia dalam masyarakat biasa semuanya adalah mengenai kepentingan pribadi. 
Manusia telah berbicara secara terus-menerus mengenai hal yang sama selama ribuan 
tahun; perbedaan satu-satunya adalah bahwa istilah yang digunakan sekarang lebih 
modern. Tanpa sebuah lingkungan yang disediakan oleh para praktisi Xiulian akan 
sangat sulit bagi kultivasi anda, kesempurnaan anda, begitu juga dengan usaha anda 
untuk maju. Hal tersebut sama seperti apa yang dikatakan seorang praktisi hari ini: Dia 
merasa bahwa dia telah melakukan dengan sangat baik setelah dua bulan belajar 
sendiri di rumah karena dia mengira bahwa dia cukup pintar. Tetapi dia merasakan 
sebuah perbedaan ketika dia melangkah ke dalam lingkungan ini. Karena lingkungan 
seperti ini, setiap orang dapat saling membantu untuk maju dan membuat peningkatan, 
yang sangat hebat! Di dalam dunia manusia anda tidak dapat menemukan satu bagian 
dari keasliannya. Jika anda memasuki sebuah tempat agama, apa yang mereka 
bicarakan saat ini juga adalah uang dan politik. Bahkan hal-hal seksual telah masuk ke 
dalam agama. Falun Dafa kita adalah satu-satunya bagian yang mutlak keasliannya. 
(Tepuk tangan) 

Sebagian wartawan tidak mengerti mengapa ada lebih dari 100 juta orang 
mempelajari latihan ini. Apa yang baru saja saya katakan adalah jawaban bagi 
pertanyaan anda. Inilah satu-satunya bagian dari keaslian yang tersisa di dunia 
manusia. Lingkungan jenis ini dapat benar-benar menaikkan moral manusia dan 
membuatnya menjadi terhormat. Kultivasi ini dapat membuat manusia menjadi orang 
yang baik, dan juga dapat mengubah manusia yang sangat jahat dan mengembalikan 
mereka pada keadaannya yang terbaik. Saat ini, anda katakan kepada saya apalagi 
yang dapat mencapai semua ini selain Dafa? Kita dapat mencapai hal ini, itulah 
mengapa begitu banyak orang datang kepada kita. 

Pengikut: Apakah perlu bagi saya untuk membuang satu bagian dari pembuluh 
darah buatan yang ditanam dalam tubuh saya sebelumnya sewaktu 
menjalanikemoterapi? 

Guru: Jangan cemas terhadap operasi atau apa pun yang anda lakukan 
sebelumnya. Asalkan anda adalah seorang praktisi Xiulianyang sejati, apa pun dapat 
terjadi. Kita memiliki seorang praktisi Xiulian sebelumnya yang memasang plat dan pen 
baja pada kakinya. Dia juga memiliki tulang dan bahkan beberapa bagian lainnya juga 
diganti. Kemudian, dia menemukan bahwa baja tersebut semuanya hilang tanpa bekas, 
tetapi kakinya berada dalam bentuk yang sempurna. (Tepuk tangan) Namun, pada sisi 
lain, saya ada di sini bukan untuk melakukan semua ini untuk manusia biasa. Saya 
melakukannya untuk para praktisi Xiulian agar mereka dapat mencapai kesempurnaan. 
Seseorang tidak akan pernah mendapatkan hal ini dengan adanya keterikatan apa 
punterhadap keinginan. 
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Pengikut: Sesungguhnya sejak saya mulai mempelajari Falun Dafa, saya 
menemukan bahwa pusaran energi menjadi makin kuat dalam tubuh saya. Sekarang 
saya dapat menarik objek dengan medan magnet saya, tetapi pada saat yang sama, 
saya harus mendapatkan energi dengan berada di bawah sinar matahari. 

Guru: Saya katakan kepada anda bahwa hal ini merupakan sesuatu yang bagus 
pada awalnya. Kemudian, bagaimanapun, anda menjadi terikat pada hal tersebut, dan 
membentuk keterikatan ini. Anda mengira bahwa sungguh bagus bahwa anda memiliki 
kemampuan supernormal ini, dan anda menjadi terikat padanya. Namun, tujuan dari 
Xiulian dan mencapai kesempurnaan menjadi kurang penting bagi anda daripada 
mendapatkan kemampuan ini. Anda akan kehilangan fungsi dari kemampuan ini, dan 
anda kemudian bahkan akan kehilangan kemampuan ini dengan sendirinya. Anda 
mengira bahwa anda dapat menyerap sinar matahari atau sebagian energi lainnya 
untuk mengisinya kembali, namun anda akan menemukannya menjadi makin lemah. 
Pengisian kembali seperti itu berakhir tanpa ada gunanya. 

Saya telah mengatakan kepada setiap orang dengan jelas di dalamZhuan Falun 
dan Hong Yin bahwa, "Kemampuan supernatural adalah tidak lebih dari teknik-teknik 
kecil." Kemampuan ini adalah sesuatu yang terbentuk selama Xiulian. Anda 
seharusnya tidak pernah menganggapnya sebagai tujuan Xiulian anda. Jika anda 
melakukannya, anda tidak akan pernah dapat mencapai kesempurnaan, dan anda 
tidak akan dapat meningkat melewatinya. Hanya dengan melepaskan semua 
keterikatan manusia biasa maka anda dapat meningkat melewatinya dan bergerak 
menuju kesempurnaan. Untuk banyak di antara kalian yang duduk di sini, pada saat 
saya melakukan sesuatu untuk menolong anda, anda dapat menunjukkan kekuatan 
makhluk suci yang menakjubkan. Tetapi saya tidak melakukannya, karena saya harus 
membiarkan anda mencapai kesempurnaan. Sepanjang Xiulian anda, sebagian 
kemampuan supernormal mungkin berkembang secara alamiah, maka sebaiknya 
jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Jangan terlalu 
memerhatikannya, dan jangan menyimpannya dalam pikiran anda. Jika anda 
memilikinya, anda memilikinya; hal tersebut tidak menjadi masalah. Jenis apa 
kemampuan supernormal itu jika dibandingkan dengan para Buddha dan para Dewa? 
Kemampuan supernormal bukanlah tujuan yang anda cari. Apa yang anda cari lebih 
tinggi dan lebih besar, sampai anda mencapai kesempurnaan. Kemudian, anda akan 
memiliki kekuatan makhluk suci, dan tidak ada yang tidak dapat dilakukannya. Jika 
anda dapat teguh dan tekun melakukan seperti yang saya katakan sebelumnya, 
kemampuan supernatural anda mungkin menjadi makin kuat. Hal ini karena semua 
kemampuan supernatural akan secara berangsur-angsur diperkuat oleh energi selama 
Xiulian. Saya kira anda telah mengerti hubungan antara kedua situasi tersebut. 

Pengikut: Dalam perjalanan proses kultivasi kita, dapatkah material asli diubah 
sebelumnya untuk mencapai setinggi sebuah alam sebagaimana aslinya? 

Guru: Sebenarnya, anda tidak belajar Fa dengan seksama. Apa yang saya 
katakan adalah: Kita memulai transformasi terhadap substansi yang paling mikroskopis 
dari kehidupan anda dan substansi yang paling mikroskopis yang menciptakan 
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kehidupan anda. Lalu di mana substansi yang paling mikroskopis dari kehidupan anda? 
Saya tidak memberitahukan anda. Ia mungkin sangat mikroskopis, atau sangat tidak 
mikroskopis. Ini adalah arti sebenarnya dari kata-kata saya. Kalian belum mencapai 
bagian paling permukaan yang setinggi sebuah alam sebagaimana aslinya. Saya tidak 
mengatakan bahwa tidak ada di antara kalian yang telah mencapai alam tersebut, 
hanya saja saya membalikkan proses kultivasi untuk kalian. 

Kalian tahu, di Tiongkok pada zaman dulu, kapan pun orang-orang mengatakan 
mengenai Xiulian, orang-orang dari banyak daerah dapat mengertinya. Selama proses 
Xiulian, perubahan sering dimulai dari tingkat yang paling permukaan. Tubuh fisik 
terbuat dari partikel-partikel molekul mulai berubah, diikuti dengan lapisan kedua dari 
partikel-partikel molekul. Perubahan tersebut secara terus-menerus menyebar ke 
partikel-partikel yang lebih mikroskopis dan kemudian terus berlangsung seperti ini. Ini 
adalah langkah yang mereka ambil terhadap cara kultivasi mereka. Hasilnya, sebentar 
setelah mereka mulai berlatih kultivasi, mereka akan dapat menunjukkan kekuatan 
makhluk suci yang menakjubkan. Bagian luar dari mereka telah sepenuhnya berubah 
menjadi sesuatu yang lain. Tetapi pikirkan tentang hal tersebut, setiap orang: Saat ini, 
saya mengajarkan Fa ini dalam masyarakat manusia biasa, maka saya tidak boleh 
membiarkan para praktisi mengganggu masyarakat manusia biasa saat hidup di 
antaranya. Pada saat yang sama, masyarakat manusia biasa ini dapat menyediakan 
sebuah lingkungan untuk kultivasi kalian, maka kita tidak boleh mengganggu 
lingkungan seperti itu. Itulah mengapa kalian kelihatan sama seperti manusia biasa. 
Kalian harus memiliki sebuah pekerjaan dan hal-hal untuk diselesaikan di dalam 
masyarakat. Orang-orang akan menyediakan kesempatan-kesempatan untuk 
berkultivasi di dalam masyarakat manusia biasa kepada kalian. Mereka akan membuat 
masalah dan menciptakan penderitaan bagi kalian, di mana dengan melewatinya kalian 
dapat meningkatkan diri kalian sendiri dan melenyapkan karma. Dengan melewati 
setiap cobaan dengan baik kalian akan meningkatkan diri kalian sendiri. Oleh karena 
hal itu, lingkungan ini tidak boleh diganggu. 

Hanya dengan tidak mengganggu lingkungan ini kita dapat berlatih kultivasi di sini. 
Kemudian, ada metode kultivasi yang dapat sesuai dengan lingkungan seperti ini. Hal 
tersebut memungkinkan kalian memiliki sedikit perubahan pada permukaan daripada 
pada tingkat-tingkat mikroskopis. Pada masa lalu, manusia ditransformasikan mulai 
dari tingkat permukaan, tetapi saya sekarang mentransformasikan kehidupan kalian 
mulai dari tingkat yang paling mikroskopis. Namun, saya katakan kepada kalian bahwa 
tidak seorangpun yang melakukannya seperti ini di masa lalu. Hal tersebut karena 
sebagian manusia saat ini datang dari tingkat-tingkat yang sangat tinggi. Bahkan 
mereka yang bermaksud untuk menyelamatkan kalian bukan berasal dari sebuah 
tingkat yang setinggi kalian, bagaimana mungkin mereka mentransformasikan asal-usul 
kalian? Kalian mungkin telah mengerti apa yang baru saya katakan. Artinya adalah 
bahwa tidak seorangpun di masa lalu telah melakukan hal tersebut, tetapi saya 
melakukannya sekarang. Asal-usul kalian adalah diri kalian sendiri yang 
sesungguhnya. Hal tersebut adalah sumber dari pikiran kalian dan pemikiran kalian; hal 
tersebut adalah asal motif dari apa pun yang ingin kalian lakukan. Hal tersebut adalah 
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diri kalian sendiri yang sesungguhnya. Perkataan dan cara pemikiran yang kalian 
lakukan di antara manusia biasa hanyalah sesuatu yang disampaikan ke permukaan 
dari berbagai tingkat. Setelah melewati tingkat-tingkat yang berbeda, pikiran-pikiran 
dari berbagai tingkat dan alam ditambahkan ke dalamnya. Ketika hal tersebut 
mencapai tingkat manusia, hal tersebut terwujud dalam bentuk perkataan, pikiran dan 
kelakuan. 

Bagian yang paling mikroskopis dari kalian adalah diri kalian sendiri yang 
sesungguhnya, dan saya mulai mentransformasikan kalian dari tingkat yang paling 
mikroskopis. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa tingkat permukaan kalian tidak 
berubah sama sekali. Bagaimanapun kalian adalah seorang yang Xiulian, dan berbeda 
dengan manusia biasa. Maka saya harus melenyapkan semua hal yang dapat 
memengaruhiXiulian kalian dan menyingkirkan banyak sekali hal-hal buruk. Saya 
bahkan harus melenyapkan penyakit-penyakit yang dapat memengaruhiXiulian kalian. 
Sebagian orang mengatakan bahwa Falun Gong adalah kekuatan gaib; begitu kalian 
berkultivasi Falun Gong penyakit anda lenyap. Ya sebenarnya, orang yang benar-benar 
Xiulian akan langsung mengalami perubahan. Penyakitnya akan langsung dikeluarkan. 
Jika kalian datang ke sini dengan tujuan untuk melenyapkan penyakit, maka, kalian 
tidak akan pernah mendapatkannya, karena saya di sini bukan untuk melakukannya 
kepada seorang manusia biasa. Saya melakukannya agar praktisi Xiulian saya dapat 
mencapai kesempurnaan. 

Pengikut: Dapatkah energi dari seksual asmara diubah menjadi sebuah energi 
spiritual? 

Guru: Saya katakan kepada setiap orang bahwa hal tersebut tidak memiliki energi 
apa pun. Hal tersebut tidak lebih dari Qing dan nafsu tubuh manusia. Hal tersebut 
adalah sejenis rangsangan yang dibentuk dari keterikatan yang kuat pada Qing kalian 
ditambah dengan naluri tubuh manusia kalian. Membicarakan tentang jenis rangsangan 
ini, orang-orang dalam bidang pengobatan semuanya mengetahui bahwa sebuah 
substansi yang dinamakan kalori dibutuhkan ketika kalian ingin mencapai rangsangan 
tersebut. Kalian akan diam dan lelah begitu menggunakannya. Kalian perhatikan 
bahwa sebagian anak muda ingin melompat naik dan turun ketika mereka berjalan 
karena mereka merasa bahwa mereka perlu melakukan sesuatu untuk membakar 
energi mereka. Mereka hanya memiliki terlalu banyak panas tubuh. Jadi, hal tersebut 
bukanlah suatu bentuk energi dan jangan pernah memperlakukannya sebagai suatu 
bentuk energi. 

25.Pengikut: Ketika kita disamakan dengan kebenaran alam semesta, apa 
bentuk keberadaan kita? 

Guru:Saya tidak pernah mengatakan kepada anda apa pun seperti hal tersebut. 
Anda mungkin telah mempelajari sesuatu dari latihan qigong 12  lainnya, khususnya 
qigong dari aliran Tao. Ketika semua yang dilakukan seseorang dan semua pikirannya 

                                                 
12Qigong (chee-gong)---sebuah nama umum untuk latihan tertentu yang mengultivasi tubuh manusia. Dalam dekade 
terakhir ini, latihan Qigong sudah sangat terkenal di Tiongkok. 
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telah mengikuti peraturan dari Fa, itu adalah sebuah kehidupan yang telah mencapai 
kesempurnaan. Banyak orang mengatakan bahwa seorang Buddha tidak memiliki 
bentuk. Ini adalah teori dari Buddhisme ZenTiongkok---tidak ada Buddha dan tidak ada 
bentuk. Maka Patriarch Boddhidarma13 sendiri mengatakan bahwa Dharma14 dia hanya 
dapat diturunkan kepada enam generasi, bahwa setelah itu tidak adaapa pun yang 
tersisa untuk diajarkan. Dari Tiongkok zaman dulu sampai sebelum Revolusi 
Kebudayaan Besar, dalam aliran Buddha,Buddhisme Zen telah dianggap sebagai 
"menyusup ke ujung tanduk kerbau" Pada saat itu, selalu ada perdebatan antara 
Buddhisme Zen dengan ajaran keagamaan lainnya. Sebenarnya, Buddhisme Zen 
berhenti muncul setelah Dinasti Song, yang mana lebih dari seribu tahun yang lalu di 
Tiongkok. Namun orang-orang dari generasi selanjutnya selalu merasa bahwa prinsip-
prinsip yang diajarkan oleh Patriarch Boddhidarma mendekati filsafat manusia biasa, 
maka sebagian orang menganggapnya sebagai sebuah filsafat, tingkat tertinggi dari 
filsafat. Sebagian orang bertindak tidak masuk di akal dan mustahil seakan-akan 
mereka menyadari dasar dari filsafat tersebut. Kenyataannya, hal tersebut adalah 
sebuah tingkat yang sangat rendah dari pengertian. Karena hal tersebut rendah, maka 
dia mudah diterima oleh manusia biasa. 

Seorang Buddha memiliki sebuah bentuk, namun tubuhnya terbuat dari partikel-
partikel yang lebih mikroskopis, yang mana juga terbuat dari materi, jadi manusia tidak 
dapat melihatnya dengan kasat mata mereka. Meskipun demikian, hanya karena anda 
tidak dapat melihatnya itu tidak berartibahwa dia tidak ada. Dalam spektrumwarna 
elektromagnetik yang sempurna, manusia hanya dapat melihat cahaya, yang mana 
berada di samping kekosongan. Semua yang anda lihat direfleksikan dari cahaya yang 
dapat dilihat. Apa yang tidak dapat direfleksikan dari cahaya yang dapat dilihat tidak 
dapat terlihat. Dapatkah anda mengingkari keberadaannya? Saat ini ada banyak 
teleskop astronomi yang sangat berkemampuan hebatdi Amerika Serikat banyak badan 
alam semesta yang telah ditemukan hanya dapat dilihat dengan cahaya yang melebihi 
cahaya yang dapat dilihat, seperti sinar-X, sinar gamma, sinar infra merah dan sinar 
infra ungu. Hanya dengan keadaan begitu anda dapat mengamati badan alam semesta 
tersebut. Dapatkah anda mengatakan bahwa mereka tidak ada? Sudahkah anda 
menyatakan bahwa badan alam semesta ini ada karena temuan dari teleskop 
astronomi ini, tidak akankah orang-orang yang keras kepala menganggap anda 
menjadi percaya pada takhayul? Hal ini seperti apa yang kita bicarakan hari ini; 
sebagian orang tidak percaya bahwa mungkin untuk melihat alam dari para Buddha 
dan Buddha sendiri. Karena mata anda terbuat dari molekul-molekul, bukan atom-
atom, anda tidak dapat melihat apa pun yang terbuat dari lapisan partikel-partikel atom. 
Tubuh dari seorang Buddha adalah terbuat dari atom-atom, jadi bagaimana anda dapat 
melihatnya? Dikatakan, mereka tidak berada di antara tingkat cahaya yang dapat dilihat 
kalian. 

                                                 
13 Patriarch Boddhidarma---pendiri ajaran Buddhisme Zen. 
14 Dharma---ini adalah sebuah terjemahan umum bahasa Tionghoa untuk kata"Fa," yang digunakan dalam konteks 
ajaran Buddha. 
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Pengikut: Akankah semua kehidupan di bumi berakhir? Atau akankah ada 
sebuah perubahan pada waktu yang tepat? 

Guru: Ini adalah topik yang tidak saya bicarakan. Saya tidak membicarakan hal 
tersebut di sini. Apakah hal tersebut benar atau tidak, menurut pendapat saya, anda 
tidak seharusnya mencemaskannya. Mengapa demikian? Semuanya coba pikirkan: 
Tidak ada apa pun muncul di alam semesta karena kebetulan. Hanya saja manusia 
tidak percaya pada keberadaan para Dewa, namun para Dewa muncul di mana-mana. 
Semuanya coba pikirkan: Saat ini manusia melakukan apa pun yang ingin mereka 
lakukan. Mereka begitu saja membunuh orang lain. Asalkan mereka memiliki senjata, 
mereka berani membunuh orang lain. Pikiran dan konsep mereka tidak terkendali. 
Moral manusia telah merosot, karena itu manusia berani melakukan apa pun. Banyak 
orang mengatakan bahwa karena manusia telah merosot sampai tahap itu, ada banyak 
bencana dalam berbagai bagian dunia. Makin buruk manusia, makin banyak bencana 
yang ada. 

Pada sisi lain, ada 100 juta orang mempelajari Dafa saat ini. Tanpa memedulikan 
berapa banyak orang yang dapat mencapai kesempurnaan, orang-orang ini setidaknya 
telah menjadi orang yang baik. Jika segalanya berakhir, apa yang akan terjadi dengan 
orang-orang baik ini? Khususnya hari ini, setiap orang di sini dapat berlatih kultivasi 
dan memutuskan untuk mengultivasi Dafa. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang 
yang baik dan terhormat ini? Jadi saya beritahukan kepada semuanya bahwa asalkan 
anda berlatih kultivasi, jangan cemas terhadap hal-hal lainnya. Jangan cemas terhadap 
bencana apa pun. Seharusnya sebuah bencana, tidak ada hubungannya dengan anda. 
(Tepuk tangan) Namun, orang-orang jahat tidak dapat lolos dari bencana. 

Pengikut: Guru mengatakan bahwa ada sejenis orang yang substansi kelahiran 
dan kesabarannya telah ditentukan. Mereka tidak dapat berkultivasi menuju tingkat 
tinggi. 

Guru: Orang-orang dalam masyarakat manusia, orang-orang saat ini adalah 
berasal dari berbagai tingkat. Sebagian dari tingkat-tingkat rendah, maka mereka 
mungkin tidak dapat berkultivasi sangat tinggi. Namun mereka seharusnya tidak 
memiliki masalahapa pun untuk melewati Triloka dan mencapai kesempurnaan. Tetapi 
mereka tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi bahkan jika mereka ingin. Hal 
tersebut bukan sesuatu yang mudah bagi seseorang untuk berkultivasi di antara Fa 
dan mendapatkan Fa. Saat ini adalah meletakkan kembali posisi keberadaan anda. 
Jika substansi kelahiran kecil jumlahnya, mereka dapat ditambah. Tetapi, ada sebagian 
orang yang bahkan tidak layak untuk mendapatkan Fa. Ada juga orang yang mutlak 
tidak bisa mendapatkan Fa. 

Pengikut: Saya pikir bahwa kekuatan agung dari Dafa dapat mengubah 
segalanya. Mengapa Dafa tidak dapat mengubah orang-orang seperti itu? 

Guru: Saya beritahukan anda hal berikut. Seorang Buddha biasa, mari ambil 
Tathagata sebagai contoh: Semua yang ada dalam masyarakat manusia akan berubah 
dengan sebuah gerakan tangan Buddha Amitabha, Buddha Sakyamuni, Yesus, atau 
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Bunda Maria. Bagaimana mungkin anda mengatakan bahwa mereka tidak dapat 
mengubahnya? Lalu mengapa mereka tidak melakukannya? Hal tersebut karena 
manusia telah melakukan perbuatan jahat, dan mereka melakukannya sendiri. Mereka 
melakukannya karena mereka ingin. Jika saya melenyapkan karma anda dengan 
sebuah gerakan tangan saya dan hal-hal buruk anda lenyap; maka anda akan berbalik 
dan terus melakukan hal-hal jahat dan mengumpulkan karma. Lalu mengapa saya 
harus melakukan hal ini? Jika seseorang ingin menyelamatkan manusia, bukan begini 
caranya. Seseorang harus membuat manusia mengerti prinsip-prinsip dan membiarkan 
hati mereka sendiri berubah. Inilah cara murni untuk menyelamatkan manusia. Bahkan 
seorang Tathagata memiliki kekuatan agung seperti itu, jadi bagi Dafa dari alam 
semesta untuk mengubah seseorang sangatlah mudah. Saya memberikan anda 
sebuah contoh yang lain, yang sederhana: Hal tersebut sama seperti sebuah tungku 
peleburan baja. Jika sebuah serbuk gergaji jatuh ke dalamnya, serbuk tersebut lenyap 
dalam sekejap. Anda bahkan tidak dapat menemukan sedikit bekasnya. Di antara Dafa 
ini, manusia hanya seperti serbuk gergaji tersebut. Mengapa saya meminta anda untuk 
mengultivasi diri anda sendiri? Jika saya benar-benar menciptakan anda kembali 
dengan Dafa dan tidak membiarkan anda mengultivasi diri anda sendiri, kehidupan 
anda dari tingkat mikroskopis sampai tingkat permukaan bukan anda lagi. Setiap 
ingatan anda, pikiran dan bentuk keberadaan akan berubah. Anda tidak akan 
mengetahui siapa anda. Ini dinamakan diciptakan kembali. Hal tersebut adalah sesuatu 
yang menakutkan. Itu bukan menyelamatkan manusia. Mengapa harus ada 
penyelamatan manusia? Bukan Fa tidak memiliki kekuatan seperti itu; hal tersebut 
adalah bahwa Fa menyediakan bagi manusia sebuah kesempatan seperti itu. 

Pengikut: Bagaimana hubungan seseorang dengan rintangan-rintangan selama 
Xiulian? Sudahkah anda mengalami rintangan yang sama seperti yang kami alami 
selama Xiulian kami? 

Guru: Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh seorang praktisi baru. Saya tidak 
pernah ingin membicarakan mengenai masalah pribadi saya. Namun ada satu hal yang 
ingin saya tunjukkan kepada kalian: Kalian adalah praktisi Xiulian, tetapi saya tidak. 
Setiap orang dari kalian harus menyesuaikan dengan standar seorang praktisi Xiulian 
tanpa kecuali. Kalian semuanya harus mencapai alam dan standar dari kesempurnaan. 
Namun, saya tidak sama seperti kalian. Saya di sini untuk mengajarkan kalian Fa ini. 
Rintangan yang saya hadapi adalah rintangan dari makhluk hidup dari semua alam. 
Saya tidak bisa membagi apa yang telah saya hadapi dengan siapa pun; kalian tidak 
dapat mengerti tentang hal tersebut. Kalian berpikir bahwa Xiulian sangat mudah. Saya 
hanya mengatakan kepada kalian bahwa saya melenyapkan setengah dari karma 
kalian sehingga kalian dapat berlatih kultivasi. Coba pikirkan: Di dalam alam semesta 
ini, akankah hal-hal buruk yang telah kalian lakukan di masa lalu akan dibereskan 
hanya karena kalian telah berlatih kultivasi? Saya telah mengatakan kata-kata berikut 
ini. Saat mengatakan bahwa saya mengetahui mengapa Yesus harus disalib. Tidak 
dapatkah ayahnya Yahweh membebaskannya? Tidak dapatkah dia menggunakan 
kekuatannya untuk membebaskan dirinya sendiri? Apakah dia harus dipaku di salib? 
Hal ini bukanlah apa yang dapat kalian bayangkan. Menawarkan penyelamatan kepada 
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manusia adalah sebuah hal yang sangat sulit. Sebagian orang memiliki hutang kepada 
orang lain karena hal-hal buruk yang telah mereka lakukan kepada manusia biasa 
dalam satu kehidupan demi kehidupan, dan telah menghasilkan karma. Hutang-hutang 
ini selamanya tetap terikat pada mereka dan dalam satu kehidupan demi kehidupan 
tidak dapat dimusnahkan. Bagaimanapun, sebagian orang mendatangkan hutang-
hutang pada berbagai tingkat ketika mereka jatuh dari tingkat-tingkat tersebut. 
Bagaimana mungkin mereka membayar kembali hutang-hutang yang mereka hutang 
pada para Dewa? Maka menawarkan penyelamatan kepada manusia bukanlah hal 
yang mudah. Manusia dalam sebagian agama mengatakan bahwa begitu mereka 
menyelesaikan kultivasi mereka akan menawarkan penyelamatan kepada manusia. 
Saya mengatakan ini adalah sebuah keterikatan. Bagaimana mungkin mereka 
menguraikan jaringan silang menyilang dari karma yang mengelilingi manusia? 
Jaringan-jaringan karma tersebut ada di atas dan melewati tingkat-tingkat dari para 
penyelamat. Apakah menawarkan penyelamatan kepada manusia adalah hal yang 
begitu sederhana?! Itulah semua yang akan saya katakan mengenai hal ini. 

Pengikut: Guru, tolong katakan kepada kami apa yang dapat kami lakukan untuk 
mencegah mengidolakan anda. 

Guru: Saya sepenuhnya mengerti perasaan kalian. Karena kalian mengetahui 
apa yang telah saya berikan kepada kalian dan apa yang telah saya bereskan bagi 
kalian untuk mengubah kalian dari manusia yang penuh dengan karma menjadi praktisi 
Xiulian, saya sepenuhnya mengerti perasaan terima kasih kalian. Sebagian orang ingin 
melakukan hal-hal formal untuk menunjukkan hormat mereka kepada Guru. Saya tidak 
dapat mengatakan bahwa anda seharusnya tidak menghormati saya, karena 
bagaimanapun saya adalah Guru kalian. Kalian seharusnya menghormati saya. 
Namun, saya tidak menekankan pada formalitas. Sebagian praktisi tidak memiliki 
tingkat pengertian yang tinggi seperti banyak praktisi lainnya dan mereka merasa 
berhutang jika mereka tidak melakukan sesuatu untuk menunjukkan hormat mereka 
kepada Guru. Sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan apa pun. Tetapi saya 
telah mengatakan mengenai sebuah prinsip: sebagian orang merasa bahwa mereka 
akan dapat menjadi Buddha asalkan mereka menyembah Buddha dan membangun 
banyak kuil. Saya mengatakan itu adalah sebuah lelucon. Buddha Sakyamuni 
mengatakan bahwa ajaran Fa dengan suatu maksud hanya sementara seperti buih 
sabun. Penyembahan ini adalah aktivitas dengan suatu maksud, dan bukanlah apa-
apa. Hal tersebut hanya dapat mengumpulkan sebagian kebajikan (De) dari manusia 
biasa. Apakah kalian berpikir bahwa kuil yang telah kalian bangun adalah demi 
kebaikan Buddha? Sekarang kalian telah membangun kuil, apakah Buddha telah 
datang? Kalian mengatakan bahwa karena kalian telah membangun kuil Buddha telah 
datang. Apakah Buddha telah datang mengikuti perintah kalian? Hal tersebut tidak 
berlangsung seperti itu. Sebagian orang telah bersujud ke tanah dan berpikir bahwa, 
"Karena saya telah bersujud kepada anda, anda harus memberikan berkah dan 
melindungi keamanan saya dan membiarkan saya mencapai kesempurnaan." Kalian 
berpikir Buddha memiliki pikiran manusia biasa. Kalian berpikir bahwa saya seharusnya 
gembira karena kalian telah menghormati saya dan mengatakan hal-hal yang indah 
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kepada saya. Anda berpikir seperti seorang manusia biasa, karena anda berada di 
samping saya sepanjang hari dan mengatakan kata-kata yang menyejukkan, saya lalu 
mempromosikan anda pada sebuah posisi pemimpin dan menambah gaji anda. 
Manusia telah memanusiakan dan mengemosikan Buddha. Hal tersebut sama sekali 
bukan apa yang anda pikir. Saya tidak pernah meminta anda untuk memperlakukan 
saya dengan cara tertentu. Tetapi dalam hal-hal tertentu, sebagai contoh, sebagian 
praktisi telah terbiasa dengan tradisi umum mereka. Mereka berpikir bahwa hal 
tersebut adalah cara yang bagus. Saya tidak dapat mengatakan bahwa cara tersebut 
salah, tetapi Dafa kita tidak menekankan formalitas. 

Saya telah berulang kali mengatakan mengenai masalah ini. Lalu bagaimana 
seharusnya kalian melakukannya? Ikuti hati kalian, hal tersebut tidak akan berhasil jika 
kita tidak memiliki bentuk konferensi saling berbagi pengalaman yang kita adakan hari 
ini. Kalian berkultivasi bersama, dan kalian merasa tenang dan harmonis ketika 
memasuki medan ini. Tidak seorangpun memiliki pikiran buruk apa pun. Semua energi 
yang terpancar sangat bagus dan penuh dengan belas kasih. Semua orang 
mengatakan tentang topik yang berhubungan dengan kultivasi, dan tentang bagaimana 
mereka dapat melakukan dengan lebih baik. Hal tersebut tidak akan berhasil tanpa 
adanya lingkungan ini. Melalui saling berbagi pengalaman, setiap orang menemukan 
kelemahan dirinya sendiri, dan orang lain dapat terinspirasi untuk berusaha keras untuk 
maju. Ini adalah bentuk yang sangat baik. Sebagai tambahan, hal ini diadakan secara 
sukarela: sebagian praktisi membayar penyewaan ruang konferensi; sebagian 
membayar material yang dipublikasikan; sementara sebagian membayar yang lainnya. 
Setiap orang melakukannya dengan cara ini. Seorang asisten pusat tidak 
mengumpulkan uang apa pun. Setelah sesuatu dilakukan, praktisi yang 
menyelesaikannya akan menyerahkannya, dan hal tersebut telah selesai dikerjakan. 
Begitulah bagaimana biasanya yang terjadi. 

Saya menyinggung kembali sebuah artikel yang menulis tentang saya dalam 
sebuah surat kabar. Dikatakan bahwa Li Hongzhi tidak menginginkan uang, tetapi 
seorang dari praktisinya membayar $35,000 untuk menyewa sebuah ruang konferensi 
untuk mengadakan sebuah konferensi saling berbagi pengalaman di Kota New York. 
Hatinya ada di tempat yang benar; dia melakukannya untuk keagungan Fa dan 
kesucian konferensi saling berbagi pengalaman. Di dalam pikirannya, Dafa hanya 
pantas ada di lokasi yang terbaik. Jika manusia dapat menghabiskan jutaan untuk 
semua jenis aktivitas yang liar dan melanggar hukum, mengapa dia tidak boleh 
menyewa sebuah lokasi yang bagus untuk konferensi saling berbagi pengalaman yang 
agung dan suci? Tetapi, setiap orang harus hati-hati di masa mendatang dan cobalah 
untuk tidak menyewa ruang konferensi yang mahal. Kita perlu lebih berhati-hati 
mengenai hal ini di masa mendatang. $35,000 kelihatannya tidak begitu banyak di A.S, 
namun itu adalah beberapa ratus ribu Yuan di Tiongkok. Meskipun demikian, saya tidak 
melihat satu senpun dari uang ini, bahkan tidak sedikitpun dari uang tersebut. Praktisi 
tersebut hanya menulis selembar cek $35,000 dan menyewa ruang konferensi 
tersebut. Setelah dia menyelesaikan transaksinya, dia mengatakan kepada asisten 
pusat bahwa tempatnya telah disewa seharga $35,000, untuk digunakan pada tanggal 
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ini dan ini. Begitulah semuanya. Dia telah menghabiskan $35,000 dan itu mewakili 
hatinya, ketulusannya terhadap Dafa! 

Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengatakan lebih banyak karena di 
sini ada sebagian wartawan. Sebagian orang mencemaskan: "Apakah Li Hongzhi 
seorang jutawan?" Kalian boleh menganggap saya sebagai seorang jutawan, seorang 
miliarder atau seorang trilyuner. Itu boleh saja, karena apa yang saya miliki adalah 
lebih berharga dari semua uang dan kekayaan di dunia manusia. (Tepuk tangan 
panjang) 

Sebenarnya, jika kalian melihat pada bentuk tersebut dari sudut pandang yang 
lain, apakah menjadi suatu masalah bila saya memiliki uang atau tidak? Bahkan jika 
saya memiliki uang, saya tidak peduli pada hal tersebut. Sebagai contoh, ada 100 juta 
praktisi yang belajar Fa. Jika saya sekarang meminta setiap orang untuk memberi saya 
satu dollar---setiap orang pikirkan hal tersebut---jika setiap orang memberi saya satu 
dollar, maka saya akan menjadi miliarder. Lagi pula, karena setiap orang rela 
memberikannya kepada saya kapan saja, kalian boleh menganggap saya sebagai 
miliarder! Sebagian orang pergi ke mana saja untuk menyelidiki saya dan 
menginvestigasi berapa yang saya dapat dari menjual buku-buku. Saya katakan 
kepada setiap orang bahwa honor saya adalah beberapa ribu Yuan RMB15 setiap kali 
buku-buku saya diterbitkan oleh petugas penerbit di Tiongkok. Jumlah seluruhnya 
adalah 20 ribu Yuan RMB, yang mana adalah beberapa ribu dolar A.S. itulah 
semuanya. Karena penerbit adalah milik negara, mereka tidak membayar honor seperti 
penerbit di negara-negara yang lain. Itulah semua yang mereka bayar kepada anda. 
Untuk buku-buku yang diterbitkan di tempat-tempat lain, mereka membayar honor 
penulis 5%, 6%, 7% atau 8% begitu kontraknya ditanda tangani. Apa yang saya dapat 
sangat sedikit, dan saya pada dasarnya hidup dari uang honor tersebut. Saya katakan 
kepada setiap orang: kalian tidak perlu terikat pada hal ini. Tidak ada gunanya kalian 
menginvestigasinya. Mengapa saya melakukan begitu banyak usaha untuk 
menghasilkan uang? Semua yang perlu saya lakukan adalah mengatakan kepada 
setiap orang untuk memberi saya sepuluh dollar, maka saya akan menjadi seorang 
miliarder. Itu merupakan cara yang tercepat dan termudah! Setiap orang akan merasa 
gembira untuk memberikannya kepada saya dan saya juga dapat menerimanya secara 
terbuka. Mengapa saya perlu melakukan begitu banyak usaha? Saya kira bahwa 
kadang-kadang orang memiliki keinginan yang tidak murni. Mereka melihat sesuatu 
dengan pikiran yang sangat sempit dan pandir. 

Pengikut: Ke mana karma tersebut pergi setelah Anda membuangnya dari kami? 

Guru: Saya melenyapkannya untuk kalian. (Tepuk tangan) Adalah sangat sulit 
untuk menyelamatkan manusia. Saya ingat bahwa saya pernah mengatakan kepada 
setiap orang pada sebuah konferensi saling berbagi pengalaman bahwa ada 
seseorang yang harus menderita stroke suatu waktu dalam hidupnya untuk membayar 
karmanya. Dia harus mendapatkannya. Namun setelah dia belajar Dafa (hal tersebut 

                                                 
15 Yuan RMB---mata uang di Tiongkok. Satu dollar A.S sama dengan 8.2 Yuan RMB. 



 26

bukan berarti kalian tidak perlu membayar karma apa pun setelah kalian belajar Dafa. 
Hal tersebut tidak berlangsung seperti itu), saya melenyapkan cukup banyak hal 
tersebut sampai dia dapat dengan mudah mengatasinya. Tetapi suatu kejadian muncul. 
Suatu hari dia tiba-tiba jatuh di lantai dan memiliki gejala stroke, tetapi dia tidak 
menganggap dirinya sendiri sebagai seorang praktisi. Meskipun, karmanya telah 
dilenyapkan, sehingga gejala dia tidak begitu serius. Jika dia menganggap dirinya 
sendiri sebagai seorang praktisi dan mencoba untuk berdiri, tidak ada yang akan terjadi 
padanya. Itu hanya sebuah cobaan, namun dia tidak dapat mengatasinya. Walaupun 
cobaannya lebih kecil, dia tidak dapat mengatasinya. Meskipun demikian, cobaannya 
lebih kecil, sehingga dia dapat bangkit dari tempat tidur setelah tiga hari dan berjalan 
setelah seminggu. Setelah sebulan berlalu, keadaannya seperti tidak pernah terjadi 
apa pun padanya. Setiap orang mengetahui bahwa tidak mungkin dapat sembuh dari 
stroke dalam waktu yang begitu singkat bahkan jika berada di rumah sakit. Namun, dia 
balik bertanya bagaimana mungkin dia dapat mengalami stroke setelah dia belajar 
Falun Gong. Hal ini terjadi pada saat ketika saya baru mulai mengajarkan Fa. Pada 
waktu itu, saya berpikir bahwa sungguh sangat sulit untuk menyelamatkan manusia. 
Dia tidak mengetahui bahwa ketika saya menanggung rintangan tersebut untuknya 
saya dipaksa untuk meminum semangkuk racun. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Qing disebabkan oleh pikiran. Pikiran yang merosot dari manusia 
modern yang merosot adalah penyalahgunaan Qing. 

Guru: Pikiran yang merosot bukanlah penyalahgunaan Qing; hal tersebut adalah 
manusia tidak lagi percaya pada apa pun dan tidak lagi mempertahankan moral apa 
pun. Setiap orang mengetahui bahwa pada masa lalu ada agama-agama. Manusia 
setidaknya mengetahui bahwa mereka akan dihukum jika mereka melakukan 
kejahatan. Namun, manusia modern, khususnya anak muda, berpikir bahwa hal 
tersebut menggelikan. Hukuman apa? Di mana Dewa? Mereka tidak memercayainya. 
Mereka tidak percaya adanya Dewa. Coba anda sekalian pikirkan. Mereka tidak 
mengetahui bahwa para Dewa mengawasi mereka ketika mereka melakukan 
kejahatan. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka akan dihukum jika mereka 
melakukan kejahatan. Tanpa mempertahankan hal ini, bukankah mereka berani 
melakukan apa pun --- melakukan pembunuhan, pembakaran rumah dan setiap 
kejahatan yang dapat dibayangkan? 

Mengapa manusia zaman dulu, manusia di masa lalu, memiliki nilai moral yang 
lebih tinggi? Sebenarnya, manusia memiliki kemampuan yang sangat rendah. Hal 
tersebut sebenarnya bukan mereka memiliki nilai moral yang sangat tinggi; hanya saja 
mereka percaya dan mengerti bahwa akan ada hukuman jika mereka melakukan 
kejahatan dan berkah jika mereka melakukan kebaikan. Mereka percaya dan mengerti 
bahwa manusia seharusnya hidup dengan hati yang baik. Tanpa mempertahankan hal 
ini di dalam pikiran mereka, manusia saat ini menganggap pergi ke gereja sebagai hal 
kesopanan untuk dilakukan. Mereka menganggap pergi ke kuil berarti untuk meminta 
kekayaan, anak, dan perlindungan, juga untuk melenyapkan sekaligus menghapus 
rintangan. Mereka benar-benar tidak percaya. Coba anda sekalian pikirkan, karena 
masyarakat saat ini dalam mempertahankan moral sepenuhnya tak terkendali, tidakkah 
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manusia berani melakukan apa pun? Mereka mutlak menekankan pada keegoisan: 
"Mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan, dan kalian dapat melakukan 
apa pun yang kalian inginkan." Mereka berpikir bahwa itu adalah hal yang bagus, tetapi 
Dewa tidak berpikir demikian. Jangan lupa bahwa kalian diciptakan oleh Dewa. Ketika 
Dewa tidak berpikir kalian adalah baik, mereka akan meninggalkan kalian dan 
memusnahkan kalian! 

Pengikut: Di masa lalu makhluk hidup di alam semesta tidak mengetahui tentang 
Fa dari alam semesta. Apakah makhluk hidup di alam semesta pada masa yang akan 
datang, termasuk para praktisi yang telah mencapai kesempurnaan, dapat mengetahui 
semua prinsip dari tingkat-tingkat di mana setiap dari mereka ditempatkan? 

Guru: Saya dapat mengatakan kepada kalian bahwa apa yang kalian ketahui dan 
mengerti hanyalah seperti apa yang telah diri kalian sendiri mengerti ketika membaca 
buku dalam dasar Fa. Apa yang kalian mengerti hanyalah bagian Dafa dari alam 
semesta yang kalian sadari. Kalian tidak diizinkan untuk mengetahui Fa yang 
sebenarnya. Tidak hanya manusia, tetapi semua kehidupan di alam semesta juga tidak 
diizinkan untuk mengetahui bentuk khusus yang ada dari Fa ini. Apa yang telah saya 
lakukan hanyalah meringkaskan prinsip-prinsip ini untuk kalian dengan bahasa dan 
cara berpikir manusia biasa. Kalian tidak diizinkan untuk mengetahui bentuk 
keberadaan yang sebenarnya. Di antara kesadaran kalian, ide seperti ini mungkin 
muncul bahwa di masa yang akan datang kalian akan mengetahui ada sebuah Fa di 
alam semesta. Tetapi kalian tidak akan memiliki cara untuk mengetahui apa khususnya 
Fa itu. Karena kehidupan pada tingkat-tingkat yang berbeda dan berbagai alam 
memiliki keadaan yang berbeda dari berbagai alam, dia adalah seorang Dewa pada 
tingkatnya, tetapi juga seorang manusia biasa di mata seorang Dewa yang lebih tinggi 
darinya. Makin tinggi suatu tingkat, makin tinggi standarnya. 

Pengikut: Jika saya membaca Zhuan Falun dengan sebuah pikiran yang murni, 
mencari di dalam diri sendiri ketika menghadapi masalah, mengultivasi diri sendiri 
secara terhormat dan benar, apakah hal ini memenuhi syarat untuk meningkat? 

Guru: Hal ini adalah sebuah petunjuk untuk meningkat. Jika anda dapat 
mencapainya, itu adalah sebuah tanda untuk meningkat. Jika anda ingin mencapai 
kesempurnaan, mungkin ada rintangan-rintangan yang harus dilewati. Saya 
mengetahui bahwa para praktisi telah memiliki sebuah pengertian yang sangat dalam 
mengenai Fa. Saya mendengar pembicaraan kalian melalui monitor TV, dan saya 
mengatakan bahwa para praktisi semuanya telah matang. Inilah keadaannya. Para 
praktisi di Tiongkok telah sangat matang, karena mereka mulai meningkat beberapa 
tahun yang lalu. Saat ini, sejumlah besar praktisi di luar Tiongkok juga bertambah maju. 
Kalian dapat membicarakan Fa di atas basis Fa. Hal ini sangat bagus. 

Pengikut: Kita bukan agama, di masa mendatang umat manusia mungkin akan 
menganggap kita sebagai agama, bagaimana seharusnya berbuat agar tidak 
memberikan kesan demikian kepada orang-orang pada saat mempromosikan Fa? 
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Guru: Keadaan di berbagai daerah adalah berbeda. Setiap orang harus berhati-
hati mengenai hal ini ketika mempromosikan Fa. Kalian ingin orang lain mendapatkan 
Fa---kalian ingin mereka yang telah ditakdirkan tetapi masih belum mendapatkan Fa 
untuk mendapatkan Fa. Kalian harus memberikan perhatian khusus pada masalah ini 
di dalam masyarakat. Jangan memberikan orang-orang sebuah kesan bahwa ini 
adalah sebuah agama. Di lain pihak, saya juga memerhatikan bahwa bagi orang-orang 
Barat modern, apa pun yang kalian latih atau lakukan dianggap sebagai sebuah 
agama. Mereka tidak memiliki suatu konsep standar terhadap agama. 

Pengikut: Apakah tingkat kesempurnaan yang dicapai melalui Xiulian 
berhubungan langsung dengan cobaan hidup atau mati yang dilewati seorang praktisi? 

Guru: Saya telah membicarakan hal ini pada konferensi saling berbagi-
pengalaman di Australia. Sebenarnya Xiulian kalian, apakah anda dapat mencapai 
kesempurnaan atau tidak bukan ditentukan pada saat terakhir, tetapi ditentukan pada 
perjalanan kultivasi kalian. Ketika seseorang cukup mendekati, cobaan apakah dia 
dapat mencapai kesempurnaan atau tidak akan dimulai. Jadi hal ini sangat krusial. 
Asalkan merupakan seorang praktisi Xiulian, setiap orang pasti akan menjumpai 
masalah ini. Bagi seorang manusia, cobaan ini hanyalah sebuah ujian hidup atau mati. 
Tentu saja, tidak setiap orang akan mendapatkan situasi di mana seseorang akan 
membunuh kalian atau melakukan sesuatu terhadap kalian. Hal tersebut tidak pasti 
selalu seperti ini. Hal tersebut seperti apa yang saya gambarkan dalam sebuah contoh. 
Saya mengatakan bahwa pada saat-saat krusial, sebagian orang dapat melepaskan 
masa depan, pekerjaan dan karir mereka. Jika hal ini yang terjadi, apakah orang-orang 
ini melewati cobaan ini? Untuk apa manusia hidup? Bukankah mereka hidup untuk 
kemungkinan mendapatkan sebuah masa depan yang baik di antara manusia biasa 
dan memiliki karir yang memuaskan sehingga dapat mewujudkan mimpi mereka 
sendiri? Mereka ingin mendapatkan suatu hasil. Ketika hal-hal ini diletakkan di depan 
mereka, dapatkah mereka melangkah ke luar darinya ketika ditantang? Jika mereka 
dapat meninggalkannya, bukankah mereka telah melewati cobaan hidup atau mati? 
Bukankah manusia hidup demi hal-hal ini? Jika mereka dapat melepaskan hal-hal ini, 
bukankah mereka telah dapat melepaskan keterikatan pada hidup dan mati? 

Pada saat krusial dapatkah seseorang melepaskan keterikatan pada hidup dan 
mati, serta melepaskan ketakutan akan kehilangan apa yang dinamakan 
"kebahagiaan"? Jika kalian dapat mengambil langkah tersebut dan melepaskan 
keterikatan tersebut, bukankah sebuah cobaan diatur untuk kalian? Saya berulang kali 
mengatakan bahwa sesuatu terjadi karena ada alasannya. Mengapa orang lain dapat 
mengambil langkah tersebut tetapi kalian tidak? Kalian malah berpikir bahwa apa yang 
kalian katakan adalah benar dan mencoba untuk meyakinkan orang lain. 

Pengikut: Apakah boleh mengatakan bahwa pikiran-pikiran muncul karena 
adanya karma? Tanpa karma, apakah tidak akan ada pikiran? 

Guru: Ada hubungan berikut yang berhubungan di antaranya: Ketika seseorang 
dilahirkan, pikirannya sangat murni. Dia tidak memiliki suatu sifat kesadaran yang dia 
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dapatkan sesudahnya. Manusia berpikir bahwa ini adalah baik dan itu tidak baik; dan 
hal ini seharusnya dilakukan seperti itu. Secara berangsur-angsur manusia membentuk 
pikiran mereka sendiri. Sebagian orang bahkan mengajarkan anak mereka bagaimana 
melindungi diri mereka sendiri dan kepentingan mereka sendiri, dan bagaimana 
menghadapi orang lain. Mereka dengan sengaja mengajarkan anak mereka menjadi 
orang jahat dan menganggap pengajaran mereka sebagai pengalaman yang bagus. 
Sebagai orang dewasa yang normal, jika kalian tidak memiliki pikiran ini, kalian adalah 
yang paling rasional, dan pikiran kalian jernih dan mengetahui segalanya. Kalian tidak 
terjebak dalam suatu pikiran ketika membuat keputusan. Pikiran kalian jernih dalam 
menghadapi masalah yang kalian temui dan apa pun yang kalian lihat dalam sekejap. 
Itulah diri kalian yang sebenarnya dan itulah kebijaksanaan. 

Ketika seseorang mengetahui bagaimana menggunakan otaknya dan 
menyelesaikan sebuah masalah setelah menghadapinya, itu adalah kepandaian 
rendah yang digambarkan oleh manusia biasa, bukan kebijaksanaan. Itu adalah suatu 
kecurangan dan kelicikan yang digunakan untuk melindungi kepentingan pribadi yang 
dibentuk oleh berbagai jenis pikiran yang didapatkan setelah dilahirkan. Hal itu sendiri 
dapat melakukan hal-hal yang jahat. Hal tersebut dapat membuat kalian melakukan 
karma. Pikiran ini terbentuk karena kalian ingin melindungi kepentingan kalian. Ketika 
pikiran ini melakukan perbuatan jahat hal tersebut dapat menghasilkan karma. 
Kelakuan kalian didikte oleh pikiran-pikiran ini. Ketika kalian melakukan sesuatu, hal 
tersebut dapat menghasilkan karma, namun karma bukanlah sebuah pikiran. Sebagian 
orang berpikir bahwa mereka hidup dengan baik; sebagian orang berpikir bahwa 
mereka sendiri sangat cerdik dan pandai. Mereka bersaing melawan orang lain dengan 
sangat keras untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Sebenarnya, saya kira mereka 
hidup secara menyedihkan. Mereka tidak mengetahui mengapa mereka hidup. Mereka 
berpikir bahwa mereka sangat pintar. Kadang-kadang ketika mereka melakukan 
sesuatu, mereka berpikir bahwa akal mereka yang melakukannya. Sebenarnya, pikiran 
mereka yang mendikte mereka dan mengendalikan mereka. Orang-orang tersebut 
tidak memiliki sifat alamiah mereka. Kebanyakan orang di masyarakat bergantung pada 
keadaan ini. Hal tersebut bukan diri mereka yang alami yang menjalani kehidupan. 
Manusia adalah seperti itu dan mereka tidak dapat keluar darinya. Maka, pikiran pasti 
akan terbentuk. Perbedaannya hanyalah jumlah yang terbentuk. 

Pengikut: Manusia yang berasal dari tingkat yang sama sangat berbeda dalam 
bakat kelahiran dan asal usul mereka. Benarkah bahwa manusia yang jatuh dari tingkat 
yang lebih rendah tidak memiliki material original yang sama dengan kehidupan dari 
tingkat yang lebih tinggi? 

Guru: Setiap orang berada di dalam alam manusia, namun kalian memiliki asal 
usul yang berbeda. Maka, sebagian orang tidak memiliki partikel-partikel yang lebih 
mikroskopis yang merupakan asal usul kehidupan dari alam yang lebih tinggi. Hal 
tersebut berarti bahwa partikel-partikel yang paling original yang menciptakan 
kehidupan adalah berbeda. Sebagian kehidupan tidak memiliki alam yang begitu tinggi 
dan tidak begitu mikroskopis, maka ada perbedaannya. Itulah artinya. 
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Tetapi untuk kalian yang duduk di sini, kalian tidak perlu memikirkan tentang hal 
ini. Kalian bingung apakah kalian dapat berkultivasi menuju tingkat tinggi atau tidak 
karena kehidupan kalian tidak semikroskopis seperti orang lain. Sebenarnya, kalian 
membayangkan hal ini dengan pikiran manusia kalian. Hal yang paling mendasar 
adalah apakah kalian dapat kembali dan mencapai kesempurnaan atau tidak. Pada 
saat ketika kalian mencapai kesempurnaan dan kalian benar-benar dapat kembali, 
kalian akan menemukan bahwa kalian tidak lagi memiliki pikiran-pikiran seperti ini. 
Alam semesta adalah begitu tak terhingga bahwa hal tersebut bukanlah apa yang 
kalian pikir---mencapai apa yang berada di luar pemahaman kalian. Hal tersebut mutlak 
bukan seperti itu. Sebagai sebuah contoh: Sebagian orang selalu merasa bahwa 
rumah mereka adalah yang terbaik tidak peduli ke manapun mereka pergi. Mereka 
ingin kembali ke rumah. Kiasan ini tidak begitu tepat. Tetapi, jika kalian tidak memiliki 
pikiran manusia yang sama kalian akan merasa bahwa tempat kalian adalah yang 
terbaik. Tidak ada tempat apa pun yang dapat dibandingkan dan tidak ada tempat apa 
pun yang dapat menjadi lebih baik tidak peduli betapa bagusnya. Ini adalah cara 
berpikir yang sama sekali berbeda. 

Pengikut: Bagaimana kami membedakan tanda-tanda kembali pada jati diri yang 
asli, yang sebenarnya dengan melakukan sesuatu yang baru hanya untuk menjadi 
berbeda karena keterikatan kami? 

Guru: Bedakan hal tersebut dengan menggunakan alasan dan menilainya dengan 
Fa. Sebagaimana hal-hal yang tidak dilakukan sesuai dengan Fa, seperti kelakuan 
yang diperlihatkan manusia biasa ketika bekerja untuk Dafa, semua ini harus 
dilenyapkan. Ketika bekerja pada suatu hal yang khusus, sebagai contoh, 
mempromosikan Fa, seseorang mungkin memiliki pendekatan yang bagus yang dapat 
membuat lebih banyak orang mendapatkan Fa, dan pada saat yang sama, tidak 
membahayakan kesan Dafa dan tidak pula memaksa orang lain untuk belajar Fa. Hal 
ini adalah normal dan sesuai. Hal ini tidak berhubungan dengan keterikatan dan 
melakukan sesuatu yang baru hanya untuk menjadi berbeda. Mencoba cara yang lain 
untuk membiarkan orang lain mendapatkan Fa sebenarnya adalah menawarkan 
penyelamatan. Hal ini, sejalan dengan pemikiran ingin kembali ke asal usul dari 
kehidupan kalian untuk mencapai kesempurnaan, hal tersebut tidak dikategorikan 
sebagai sebuah keterikatan. Saya mengatakan kepada setiap orang bahwa kalian 
semuanya berada dalam perjalanan kultivasi; setiap orang dari kalian sedang berlatih 
kultivasi. Ini berarti bahwa kalian semuanya memiliki keterikatan-keterikatan manusia 
biasa. Apa pun pertanyaan yang kalian ajukan, apa pun yang kalian pikir, apa pun yang 
kalian katakan mengenai orang lain, hubungan di antara kalian, dan mengenai diri 
kalian sendiri, mungkin mengandung keterikatan, karena kalian semuanya memiliki 
keterikatan-keterikatan manusia biasa. Jika seseorang melakukan pekerjaan Dafa 
untuk mencari nama dan keuntungan, saya katakan bahwa dia tidak dapat mencapai 
kesempurnaan tanpa melenyapkan keterikatan ini. Dengan kata lain, jika kalian secara 
tulus ingin melakukan sesuatu untuk Dafa, kalian harus meletakkan Dafa sebagai 
prioritas utama, dan pikiran kalian sendiri datang setelahnya. Jika kalian selalu 
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memerhatikan diri kalian sendiri dan mengabaikan Dafa, saya tidak mengira bahwa itu 
adalah hal yang benar. Dafa harus diletakkan sebagai prioritas utama. 

Pengikut: Zhen-Shan-Ren tetap ada selamanya tidak berubah. Jika makhluk 
hidup menjadi makin tidak murni, dapatkah Zhen-Shan-Ren juga berubah? 

Guru: Tanpa memedulikan apakah makhluk hidup murni atau tidak, ajaran Fa 
tidak dapat berubah. Saya akan mengatakannya dengan cara ini: Ketiga kata Zhen, 
Shan, Ren tidak peduli bagaimanapun akan selalu tetap Zhen, Shan, Ren. Kalian tidak 
bisa menamakan Zhen, Shan, Ren dengan yang lain, dapatkah kalian? Sebagaimana 
untuk makhluk hidup yang menyimpang jauh dari standar, itu adalah masalah makhluk 
hidup itu sendiri. Jadi sesuai dengan Fa, Fa yang tak dapat berubah, kita telah secara 
terus-menerus meluruskan makhluk hidup yang telah membelakangi Fa. Inilah yang 
dinamakan keselarasan. 

Pengikut: Anak laki-laki saya berusia 15 tahun. Saya harus memasukkannya 
kedalam pusat penahanan anak-anak karena saya tidak bisa mengurusnya. Saya 
menyayangi anak laki-laki saya dan rela melakukan apa pun untuk menolongnya. 
Apakah ini adalah sebuah keterikatan? 

Guru: Dalam perjalanan Xiulian kalian, jenis kasih sayang orang tua ini tidak 
dapat dikatakan sebuah keterikatan pada saat ini. Namun, saya mengatakan kepada 
para pengikut saya yang berlatih kultivasi bahwa setiap individu, sebenarnya, memiliki 
takdirnya sendiri. Kalian telah melaksanakan kewajiban kalian sebagai orang tua; anak 
kalian telah membentuk pemikirannya sendiri atau dia telah tumbuh dewasa; sangat 
sulit untuk mengubah dia lagi. Tentu saja, mengajari dia adalah apa yang harus kalian 
lakukan. Jika kalian tidak dapat mengajari dia lagi, dan dia memaksa untuk melakukan 
sesuatu, tidak ada yang dapat kalian lakukan. Asalkan dia tidak berbuat kejahatan, 
kalian benar-benar tidak dapat berbuat banyak. Tentu saja, kalian boleh membiarkan 
sistem yang sah untuk mengatasi dia jika dia melakukan kejahatan. Tetapi jika dia tidak 
melakukan suatu kejahatan, tetapi telah melakukan sesuatu yang buruk dan tidak mau 
mendengarkan kalian tidak peduli bagaimana kalian mengajar dia, maka tidak ada 
yang dapat kalian lakukan, kecuali dia belajar Dafa. 

Setiap orang memiliki takdirnya sendiri dan tidak seorangpun yang dapat 
mengubah takdir orang lain, bahkan jika mereka adalah anak kalian. Kalian berpikir 
bahwa kalian menginginkan dia memiliki masa depan yang begini dan begitu. Saya 
katakan kepada kalian bahwa jika kalian meninggalkan miliaran dollar untuk dia 
sebagai warisan, tetapi dia tidak memiliki nasib yang begitu baik, dia akan 
memboroskannya semua. Atau, dia dengan cepat dan dengan royal menghabiskannya 
semua. Dia harus memiliki nasib yang baik untuk mewarisi uang tersebut. Ini berarti 
bahwa seorang individu harus memiliki takdir tersebut. Sebagian orang mungkin 
berpikir bahwa mereka menginginkan anak laki-laki atau perempuan mereka untuk 
memasuki sekolah ini dan itu, dan bahwa melalui usaha keras mereka membuat dia 
memasuki sekolah tersebut. Sebenarnya hal tersebut ada dalam takdir dia. Usaha 
keras di mana kalian terikat dan tidak mau dilepaskan menjadi sejenis tindakan yang 
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dilakukan manusia biasa, karena manusia pasti tidak mau menunggu makanan mereka 
sehari-hari jatuh dari langit di tempat tidur. Jika kalian mengatakan kepada mereka 
bahwa hal tertentu akan terjadi pada suatu waktu tertentu, mereka tidak akan 
memercayainya. Jadi, manusia sibuk bekerja keras tanpa memedulikanapa pun. 
Bagaimanapun manusia adalah manusia. Pada akhirnya, kerja keras mereka tidak 
dapat dielakkan. Jika anak kalian belum cukup umur, kalian boleh terus mengajari dia. 
Jika dia telah dewasa dan sangat sulit untuk mengajari dia, itu bukan salah kalian. 

Pengikut: Bagi orang-orang yang dikendalikan oleh Fu Yuanshen,16 apakah ada 
cara untuk membantu mereka menguatkan Zhu Yishi17 mereka? 

Guru: Saya telah mengatakan kepada setiap orang bahwa saya hanya 
bertanggung jawab kepada para praktisi Xiulian. Jika mereka adalah para praktisi 
Xiulian, maka seharusnya tidak ada masalah ini. Hal tersebut sebelumnya terjadi pada 
anda karena anda tidak berlatih kultivasi. Sekarang, karena anda berlatih kultivasi, 
anda seharusnya berlatih secara terhormat dan benar dan melepaskan semua 
keterikatan. Teruskan berkultivasi, dan semua masalah akan terselesaikan karena 
anda adalah seorang praktisi Xiulian. Jika anda berlatih kultivasi hanya untuk 
menyelesaikan masalah ini, maka hal tersebut tidak akan berhasil, anda bukan seorang 
praktisi atau praktisi Xiulian sepenuhnya. Jika anda berlatih dengan niat untuk 
mengatasi masalah ini, anda memiliki sebuah keterikatan---anda belum sepenuhnya 
menganggap diri anda sendiri sebagai seorang praktisi Xiulian. 

Apakah ada cara untuk membantu? Setiap orang mengetahui bahwa ada sekitar 
100 juta praktisi. Di antara mereka, siapa yang mengetahui berapa banyak masalah 
yang lebih serius dari hal ini, namun semua masalah tersebut dapat diatasi. Lagi pula, 
apa yang anda katakan dalam pertanyaan anda mungkin bukan sebuah masalah Fu 
Yuanshen. 18  Anda tidak benar-benar mengetahui keadaan seseorang yang 
sebenarnya. Maka saya mengatakan bahwa jika anda ingin benar-benar berlatih 
kultivasi, anda harus benar-benar melupakan masalah ini dan tidak mencemaskan apa 
pun. Namun, hal tersebut sulit untuk dilakukan karena semua hal memiliki hubungan 
karma; semua yang terjadi bukan kebetulan saja. Mungkin dia dan orang lain 
sebelumnya berhutang pertolongan atau permusuhan satu sama lain. Anda harus 
menganggap diri anda sendiri sebagai praktisi Xiulian. Anda mungkin masih 
menghadapi cobaan seperti ini, yang terus berlangsung untuk sementara. Saya juga 
ingin melihat bagaimana seseorang menghadapinya dan apakah dia tergoyahkan atau 
tidak. Jika anda tidak mencemaskannya lagi; jika anda telah teguh dan benar-benar 
mempertahankan keadaan pikiran dari seorang praktisi Xiulian, jenis hal tersebut 
mungkin lenyap bahkan tanpa sepengetahuan anda. Hal tersebut mungkin telah 
diperbaiki untuk anda. Jadi kultivasi adalah sebuah hal yang sangat serius; kultivasi 
bukanlah permainan anak-anak. Kultivasi bukanlah sesuatu seperti di dalam 

                                                 
16 Fu Yuanshen ‐ Jiwa prima sekunder. 
17Zhu Yishi ‐‐ Kesadaran utama. 
18 Fu Yuanshen ‐ Jiwa prima sekunder. 
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masyarakat manusia biasa di mana anda membayar seseorang untuk menyelesaikan 
masalah anda. Kultivasi tidak bisa ditukar dengan uang. 

Pengikut: Apakah mereka yang tersesat di antara manusia biasa, namun memiliki 
bakat kelahiran yang bagus, memiliki kesempatan untuk memulai kembali sebagai 
manusia setelah kebenaran terungkap? 

Guru: Anda terlalu mencemaskan hal ini. Itu adalah masalah untuk masa yang 
akan datang. Setelah semua makhluk hidup di alam semesta telah menyimpang dari 
Fa alam semesta, Fa meluruskan alam semesta. Semua kehidupan dari berbagai 
tingkat yang tidak memenuhi syarat akan turun dari tingkat mereka. Jika setelah itu 
mereka masih tidak memenuhi syarat, mereka akan turun ke tingkat yang bahkan lebih 
rendah. Sebagian dari mereka akan jatuh ke tingkat yang lebih rendah; sebagian akan 
turun menjadi manusia. Sebagian bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi 
manusia. Ini berarti bahwa semua makhluk hidup menentukan posisi mereka sendiri. 
Hal ini ditentukan oleh manifestasi sebenarnya dari kelakuan mereka dan dari alam 
mereka sendiri. Ada sebuah standar yang mengukur semua kelakuan di masyarakat 
manusia saat ini, yang mengatakan bahwa manusia menentukan berbagai posisi masa 
depan mereka. Masyarakat manusia tidak dapat terus merosot seperti ini selamanya. 
Sebagian makhluk hidup mungkin dilenyapkan; sebagian akan naik kembali melalui 
Xiulian; sebagian mungkin menjadi manusia atau menjadi sesuatu yang lain. Ini berarti 
bahwa kelakuan yang ditunjukkan semua makhluk hidup terhadap Dafa menentukan 
posisi mereka. 

Pengikut: Pada banyak kesempatan saya merasa bahwa saya mengerti apa 
yang harus dilakukan berdasarkan prinsip Fa, tetapi karena hal tersebut tidak datang 
dari hati saya yang sesungguhnya, hal tersebut tidak dapat menggerakkan hati orang 
lain. 

Guru: Dalam perjalanan kultivasi, kadang-kadang anda tidak menunjukkan 
ketertarikan pada hal yang penting bagi seorang manusia biasa dan hal-hal 
keduniawian. Namun para praktisi juga memiliki pikiran seorang manusia biasa, maka 
anda kadang-kadang merasa bosan dengan hal-hal yang dibicarakan di antarapara 
praktisi. Situasi seperti ini mungkin terjadi. Tetapi akan menjadi masalah jika anda tidak 
tertarik untuk belajar Fa. Ketika bekerja untuk Dafa, jika apa yang anda katakan 
konsisten dengan Fa, anda akan menyentuh hati orang lain, tetapi jika apa yang anda 
katakan tidak konsisten dengan Fa, maka anda tidak dapat menyentuh hati orang lain. 

Pengikut: Seorang praktisi Barat yang ingin belajar Dafa sekarang sedang 
mempelajari Kultivasi Raja Kuning zaman dulu (Huangdi Neijing) mengenai 
pengobatan Tiongkok, yang merupakan bagian dari pelajarannya. Pertanyaan dia 
adalah apakah hal tersebut dapat memengaruhi dia. 

Guru: Hal tersebut tidak berpengaruh. Mengapa demikian? Karena kapan pun hal 
ini terjadi kita menganggapnya sebagai pekerjaan, sebuah masalah dari masyarakat 
biasa. Apa pun yang dia pelajari tidak lebih dari keahlian manusia biasa. Kita memiliki 
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cara lain untuk menghadapi masalah ini. Hal tersebut seharusnya tidak memengaruhi 
dia. 

Pengikut: Apakah mungkin untuk membuka kontak surga yang agung saat saya 
masih memiliki kesulitan dalam melakukan duduk dalam posisi lotus ganda? 

Guru: Apakah anda ingin menanyakan: "Mungkinkah kontak surga yang agung 
terbuka saat anda masih sangat menderita dengan posisi lotus ganda?" Apakah anda 
ingin menanyakan itu? Tidak ada pengaturan keseragaman yang mutlak dalam 
perjalanan kultivasi. Ketika anda berlatih kultivasi, tak peduli bagaimana menderitanya 
anda, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah bentuk yang muncul dengan 
sendirinya. Penderitaan yang anda alami menunjukkan pelenyapan karma; pada saat 
yang sama tubuh anda mengalami perubahan ketika anda melakukan latihan. Kedua 
hal ini sejalan. Kadang-kadang bahkan jika anda tidak melakukan latihan, anda ingin 
merentangkan kaki anda atau menyilangkan kaki anda. Saya akan menggunakan 
semua kesempatan pada waktu apa pun untuk meningkatkan anda karena anda 
adalah seorang praktisi Xiulian. 

Pengikut: Jika saya menjadi sebuah sasaran untuk dicederai oleh orang lain 
suatu hari, bagaimana seharusnya saya mempelajari Fa? 

Guru: Tetap teguh berkultivasi Dafa dalam keadaan apa pun. Begitulah 
semuanya. Mengapa anda harus berpikir akan dicederai oleh orang lain? Sebagai 
seorang praktisi Xiulian, jika anda secara hati-hati menganalisa apa pun yang terjadi di 
sekitar anda pada suatu waktu atau sesudahnya, anda akan menemukan bahwa ada 
sebuah alasan sesuatu terjadi. 

Pengikut: Apa artinya menuju luar Fa Duniawi berulang kali? 

Guru: Hal tersebut berarti berkultivasi secara berulang-ulang, bukankah 
demikian? Hal tersebut sebenarnya seperti: anda harus berkultivasi sepanjang jalan 
sampai anda mencapai alam di mana anda seharusnya mencapai kesempurnaan. 
Karena para Dewa di surga tidak membuat rintangan bagi anda, ini berarti bahwa anda 
harus berkultivasi di antara manusia. Untuk mencapai tingkat yang sangat tinggi, begitu 
setelah anda menyelesaikan kultivasi, anda terus kembali dan mulai berkultivasi lagi 
sampai anda mencapai standar yang seharusnya anda capai. Gong19 anda di atas 
sana mengalami peningkatan dan hal tersebut membuat perubahan tingkat, namun 
anda berkultivasi di antara manusia. Inilah artinya. Ada kasus seperti itu, tetapi tidak 
semua di antara kalian seperti itu. 

Pengikut:Sebagian praktisi menaruh perhatian yang besar pada lingkaran yang 
tumbuh pada dahi mereka. Apakah hal tersebut berhubungan dengan menuju luar Fa 
Duniawi berulang kali? 

Guru: Bukan begitu kejadiannya. Sebenarnya, dalam proses kultivasi, 
transformasi tubuh anda berubah-ubah dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Mereka 

                                                 
19Gong(gong)---"energi kultivasi." 
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semuanya berbeda. Jika anda dapat melihat bentuk kultivasi anda sendiri, anda akan 
terpesona pada awalnya, kemudian pikiran anda tidak dapat menerimanya lagi. 
Mustahil bagi manusia untuk bertahan melihat pemandangan para Dewa dan Buddha 
yang baik sekali dan agung, keadaan yang rumit yang tidak dapat dilukiskan dengan 
bahasa manusia, dan manifestasi khusus di dalam keadaan dari penampilan pada 
berbagai tingkat. Setiap orang mengetahui bahwa setiap tingkat memiliki 
manifestasinya sendiri, dan hal tersebut berubah di sekeliling anda, dari kepala hingga 
kaki, termasuk medan yang mengelilingi tubuh anda. Maka ketika sebagian orang 
membuat penerobosan yang cepat dan meningkat dengan cepat dalam berbagai 
tingkatan, ada perubahan sepenuhnya setiap hari. Anda mungkin melihat sebuah 
bentuk dari seorang Buddha: Dia memiliki empat kepala, lalu ada tiga kepala di atas 
empat kepala tersebut; tambahan lagi ada dua kepala di atas tiga kepala diikuti oleh 
satu lagi kepala di atasnya. Hal tersebut seperti susunan Arhat.20 Hal tersebut juga 
sebuah bentuk sebenarnya dari Buddha yang ditunjukkan pada berbagai tingkat. 
Bentuk mereka adalah nyata dan tampan, di luar imajinasi pikiran manusia. 

Pengikut: Saya mengerti bahwa saya harus menderita lebih banyak rintangan 
untuk berlatih kultivasi, namun saya memiliki sebuah cinta untuk kehidupan, mencari 
hal-hal bagus dan ingin melakukan segalanya dengan baik. Apakah ini merupakan 
sebuah keterikatan? 

Guru: Hal ini tidak terhitung sebagai keterikatan dalam perjalanan kultivasi anda. 
Saya tidak meminta anda untuk melepaskan kebahagian hidup anda dan harapan anda 
dan tidak bekerja dengan baik dalam pekerjaan. Sebaliknya, saya meminta anda untuk 
melakukan pekerjaan dengan baik. Bagaimana mungkin anda menjadi orang yang baik 
tanpa melakukan pekerjaan anda dengan baik? Hanya dengan menjadi orang yang 
baik tidak peduli di manapun anda berada maka anda dapat menjadi seorang praktisi 
Xiulian sejati. Maka saya hanya mengatakan kepada setiap orang bahwa dalam 
perjalanan kultivasi anda perlu membaca buku lebih banyak, belajar Fa lebih banyak; 
anda perlumengultivasi diri anda sendiri dan mendisiplinkan diri anda sendiri ketika 
melewati cobaan dan menghadapi rintangan. Anda harus mencari di dalam diri anda 
sendiri ketika anda menghadapi perselisihan. Asalkan anda mengikuti hal ini, alam 
anda akan secara berangsur-angsur ditingkatkan. Sebagaimana pertanyaan ini anda 
ajukan, anda akan memiliki sebuah cara yang baru dan pengertian yang baru dalam 
melihat sesuatu. Namun, hal ini tidak berasal dari keinginan harapan anda untuk 
berpikir secara berbeda. Peningkatan dan pengertian baru yang seperti itu akan 
muncul secara alamiah di dalam proses kultivasi anda. 

Pengikut: Saya adalah praktisi anda yang berumur 10 tahun. Ketika melakukan 
latihan, kaki saya bergerak secara terus-menerus. Pada saat saya mengendalikannya, 
gerakan tersebut berhenti. 

Guru: Situasi seperti ini hanya untuk sementara. Karena anda adalah seorang 
anak-anak, posisi lotus ganda anda tidak dapat seperti orang dewasa, yang begitu 
                                                 
20 Arhat---Sang Sadar dengan Buah status dalam aliran Buddha yang berada di luar Triloka tetapi lebih rendah dari 
Bodhisattva. 
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kesakitan dan nyeri. Namun, anda akan menunjukkan sebuah keadaan dari 
melenyapkan karma. Mungkin hal tersebut tidak begitu sakit, namun itu adalah sebuah 
manifestasi dari sebuah keadaan. Anda seharusnya tidak ada masalah setelah itu. 

Pengikut: Ketika membicarakan tentang konsep dari materil-hebat, Guru 
mengatakan bahwa hal tersebut lebih berbentuk materil dari dimensi kita ini. 

Guru: Anda telah tertarik pada hal seperti ini lagi. Guru tidak memberikan 
ceramah ilmu alam. Saya mengatakan struktur alam semesta di dalam cahaya dari 
struktur alam semesta berhubungan dengan meningkatnya tingkat anda saat ini. Jadi 
jangan terikat pada hal tersebut. Saya tidak bisa memberitahukan setiap orang 
mengenai struktur dari alam semesta dan menuangkannya semua. Lagi pula, alam 
semesta adalah sangat rumit dan tidak mungkin untuk melukiskannya dengan bahasa 
manusia. Ketika memberikan ceramah di Swiss, saya melukiskan alam semesta. Ketika 
saya mengatakan tentang hal tersebut sangat sulit untuk diterangkan secara jelas. 
Ketika saya membuat buku-buku, saya dengan hati-hati membuat beberapa 
penyesuaian. Mungkin lebih jelas ketika anda membaca buku. Sebenarnya, begitulah 
yang dapat saya katakan mengenai hal tersebut karena tidak ada kata-kata untuk 
melukiskannya dengan lebih jelas. Sebagai tambahan, ketika anda melukiskannya 
dengan bahasa manusia biasa, kata-kata yang keluar tidak benar lagi. 

Pengikut: Saya dapat selalu mendengar musik Falun Gong. Kadang-kadang saya 
dapat mendengarnya di dalam tidur saya. 

Guru: Itu adalah hal yang bagus, karena dalam pelajaranXiulian musik Dafa telah 
termanifestasikan sebuah aspek dari Fa. Musik Dafa juga memiliki makna mendalam 
dari Fa. 

Pengikut: Pada konferensi berbagi pengalaman di California pada awal tahun, 
Guru menyinggung tentang "Empat Besar." Dapatkah Anda menjelaskannya lebih 
lanjut? 

Guru: Sebenarnya, "Empat Besar" pertama kali dibawakan oleh Buddha 
Sakyamuni. Mereka adalah bumi, air, api dan angin. Hal tersebut adalah sebuah 
manifestasi dari alasan keberadaan alam semesta pada alam tersebut, namun hal 
tersebut bukan alasan utama. Jadi untuk anda, hal tersebut seperti sebuah alam 
semesta. Anda berpikir hal tersebut adalah alam semesta ketika anda melihat alam 
semesta yang komplit, namun itu hanyalah bola sebuah alam semesta kecil. Ada alam 
semesta yang tidak terhitung yang sama jenisnya di sekeliling bola alam semesta yang 
lebih besar dari alam semesta. Hal tersebut seperti molekul yang menyebar di seluruh 
dimensi ini. Segalanya terbuat dari molekuldi sini dan begitulah konsepnya. Hal 
tersebut adalah sebuah bentuk dari alam semesta yang termanifestasi di dalam sebuah 
alam yang khusus. Di dalam alam tersebut ada Fa, yang merupakan manifestasi Dafa 
di dalam alam tersebut. Di dalam alam tersebut, jika dia tidak memenuhi standar Fa, 
maka sistem komplit di bawah alam tersebut akan tidak baik. Jadi, saya menemukan 
bahwa "Empat Besar" semuanya telah rusak karena mereka telah menyimpang dari Fa 
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untuk waktu yang lama. Mereka kelihatan seakan-akan mereka akan dimusnahkan. 
Bagaimanapun, ini merupakan situasi sebelum segalanya diperbaharui. 

Pengikut:Jumlah makhluk tidak bertambah maupun berkurang. Mereka muncul 
pada tingkat-tingkat tertentu dari tubuh alam semesta... ? 

Guru: Tidak diragukan lagi bahwa jumlah makhluk tidak bertambah maupun 
berkurang. Jika seorang makhluk dimusnahkan di dalam sebuah alam, akan ada 
seorang makhluk baru yang diciptakan pada sebuah tingkat yang sama. Sebenarnya, 
di dalam sejarah dari bumi tidak ada satu orangpun yang berkurang atau bertambah 
satu orang. Tetapi membicarakan tentang hal tersebut saat ini, tidak seorangpun akan 
memercayainya. Tiongkok masih mempromosikan perencanaan keluarga; karena hal 
tersebut menyentuh banyak masalah politik di Tiongkok, kita tidak akan membicarakan 
tentang masalah ini. Populasi saat ini di dalam masyarakat Barat sangat sedikit. 
Mungkin mereka semua bereinkarnasi di Tiongkok untuk mendapatkan Fa. (Tepuk 
tangan) 

Sebenarnya, pada saat ini tidak peduli siapa anda, orang Eropa, orang Amerika, 
orang Afrika, orang Australia atau orang Asia, anda tidak pasti benar-benar orang kulit 
kuning atau orang kulit putih. Jadi ada banyak orang Barat di Amerika Serikat yang 
bereinkarnasi menjadi orang kulit Hitam atau Indian Amerika. Sebagian orang kulit 
Hitam bereinkarnasi menjadi orang Barat. Itulah mengapa ada orang Barat yang 
menjunjung kepentingan orang Hitam. 

Pengikut: Guru mengatakan bahwa pikiran manusia dapat mengendalikan 
kehidupan seseorang. Jika dia tidak mengubahnya, akankah hal tersebut terus 
berlanjut seperti itu? 

Guru: Itu benar. Saya pernah mengatakan tentang hal ini sebelumnya. Saya 
mengatakan bahwa ketika seorang Barat mendapatkan Fa, jika anda menjelaskan 
kepadanya berdasarkan prinsip-prinsip Fa, dia akan melihat padanya dan mengerti: 
"Oh, saya mengerti. Ini adalah kebenaran." Pikiran yang dikembangkannya setelah 
dilahirkan akan diterobos melalui prinsip-prinsip Fa. Kulit terluar yang menghalangi dia 
dari kebenaran dan melihat kebenaran dilenyapkan sekaligus. Namun orang Tionghoa 
berbeda; mereka memiliki pikiran mereka dari zaman dulu. Mereka memiliki lima 
sampai enam ribu tahun peradaban, jadi di sana ada berbagai aliran kepercayaan dari 
zaman Dinasti sebelum Qin sampai waktu awal Dinasti Han, dan dari zaman dulu 
hingga sekarang. Berdasarkan Periode Kerajaan Sedang Berperang ada semua jenis 
kepercayaan seperti hal tersebut, jadi pikiran telah membentuk berbagai hal. Hal-hal 
tersebut membentuk kehidupan demi kehidupan yang semuanya tersimpan di dalam 
makhluk anda seluruhnya. Makhluk anda tidak mati, di mana tubuh daging anda ini 
seperti pakaian---anda menggantinya dalam kehidupan demi kehidupan. Keadaan dan 
kesan yang diwarisi dari setiap rotasi kehidupan sebelumnya akan menampakkan 
dirinya. Tentu saja, hal ini tidak mudah dirasakan oleh seorang manusia biasa. 

Kebudayaan orang Tionghoa juga begitu besar; kebudayaan tersebut 
mengandung hal-hal dari banyak generasi. Hal-hal tersebut juga membuat orang 
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Tionghoa lebih berpengalaman, sehingga sangat sulit untuk menerobos pikiran 
mereka. Begitu anda mengatakan kepada mereka mengenai kebenaran, mereka 
mengertinya: "Oh, hal tersebut seperti ini. Tetapi hal tersebut seperti ini?" Anda lalu 
mengatakan kepadanya hal tersebut seperti ini karena begini, "Oh, saya mengerti." 
Mereka berbalik dan cemas kembali: "Mengapa hal tersebut seperti ini karena hal ini?" 
Anda harus menerobos setiap lapisan sampai pada yang terakhir; kemudian mereka 
mengerti semuanya tanpa masalah apa pun. Jadi kadang-kadang, saya menemukan 
bahwa manusia dari bangsa dengan kebudayaan yang lebih dalam adalah pintar, 
karena mereka memiliki begitu banyak pengalaman. Tetapi jika anda menginginkan 
mereka untuk mengerti kebenaran, hal-hal tersebut akan menjalankan sebuah peran 
negatif. Orang Barat di dalam masyarakat orang Barat, sebagai contoh, memiliki pikiran 
yang sangat sederhana karena kebudayaan mereka tidak memiliki makna yang begitu 
dalam, jadi mereka tidak memiliki begitu banyak halangan. Segera setelah mereka 
menyadari bahwa hal tersebut adalah sebuah kebenaran, mereka langsung mengerti. 

Pengikut:"Lunyu" 21 oleh Konfusius sering muncul dalam pikiran saya. Saya 
mencoba menentangnya. Apakah saya melakukan hal yang benar? 

Guru: Sebagai seorang praktisi Xiulian, anda melakukan hal yang benar. 
Konfusius tidak mengatakan mengenai apa pun selain prinsip-prinsip menjadi seorang 
manusia. Sebenarnya, orang Tionghoa memiliki mentalitas yang kuat dari ajaran 
Konfusius. Segalanya mungkin telah diperbarui. Hal tersebut hanyalah mengenai 
manusia, jadi hal tersebut baik bagi Xiulian anda untuk melenyapkannya, karena apa 
yang akan anda dapatkan adalah prinsip-prinsip yang paling murni dan lebih tinggi. 
Tidak peduli betapa bagus ajaran dia, itu hanyalah hal manusia. Inilah yang saya 
maksud. Jika hal tersebut mengganggu kultivasi anda, jika hal tersebut terus muncul di 
dalam pikiran anda dan memengaruhiXiulian anda, maka anda harus menentang dan 
menolaknya. Saya tidak mengajarkan anda bagaimana untuk menolak pemikiran dari 
suatu aliran, saya mengajarkan para praktisi Xiulian bagaimana untuk berlatih kultivasi. 
Kebanyakan dari kalian yang duduk di sini sedang berlatih kultivasi, maka saya 
mengajarkan Fa kepada para praktisi saya, tidak mengajarkan seorang manusia biasa. 
Anda harus mengerti perbedaannya. 

Pengikut: Suami saya adalah seorang guru qigong dari aliran lain. Kapan pun 
saya melenyapkan karma, dia selalu ingin untuk mengobati saya dengan metode dia. 

Guru: Setiap orang mengetahui bahwa apa yang saya utamakan adalah hati 
anda. Katakan kepada dia bahwa anda serius berkultivasi Dafa dan bahwa anda tidak 
menerima barang dia. Katakan bahwa bisa saja kalian adalah suami dan istri, namun 
Xiulian adalah serius. Kekuasaan dia lebih kuat dan dia lebih memiliki kekuatan. Jika 
anda tidak dapat menghindarinya pada permukaan, dan dia ingin melakukannya, dan 
mustahil bagi anda untuk menolaknya, asalkan anda teguh di dalam pikiran anda, saya 
kira situasinya akan terbalik. Jika dia benar-benar mengobati anda, hal tersebut tidak 

                                                 
21 Lunyu (lun-yoo)---secara harfiah, "pernyataan," atau "komentar," ini adalah gelar dari Konfusius 
terkenalA.nalects 
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akan membuat suatu pengaruh. Guru menjaga anda. Sangat mudah untuk 
menghalanginya, dan dia tidak dapat melihatnya. 

Pengikut: Ketika pikiran tidak bersih, dapatkah hal tersebut mengakibatkan 
berlatih jalan iblis tanpa diketahui? 

Guru: Memiliki sebuah pikiran yang dipenuhi dengan pikiran yang bermacam-
macam adalah sebuah fenomena yang dapat terjadi pada setiap orang dari kalian di 
dalamXiulian. Hal tersebut tidak akan memengaruhi anda. Saya mengatakan bahwa 
apa yang dapat membuat anda berlatih jalan yang buruk dan iblis adalah hal-hal dari 
Xiulian lain yang dengan sengaja anda tambahkan di dalam pikiran anda selama 
latihan, atau ketika anda dikendalikan oleh kesadaran lain. Hal lainnya yang tidak 
berhubungan dengan Xiulian anda tidak akan membentuk apa pun, tetapi anda 
seharusnya melenyapkan pikiran anda yang mengganggu. 

Pengikut: Ketika melakukan latihan meditasi, apakah perasaan duduk di dalam 
kulit telur muncul hanya setelah kedua kaki tidak lagi merasa sakit? 

Guru: Tidak selalu demikian. Jika anda hanya bermeditasi selama setengah jam 
dan anda tidak merasa sakit di antara setengah jam tersebut, keadaan tersebut 
mungkin muncul selama periode waktu ini. Ketika suatu hari pikiran anda dapat 
mencapai tahap hening dan anda dapat tenang sekali sampai tingkat tersebut, anda 
mungkin memasuki keadaan tersebut. Keadaan tersebut mungkin tidak berlangsung 
lama. Keadaan tersebut mungkin hanya beberapa saat atau beberapa menit, kemudian 
anda akan keluar dari keadaan Ding.22 Hal tersebut mungkin terjadi seperti ini. 

Pengikut:Di dalam banyak kesempatan saya membelakangi Zhen-Shan-Ren 
secara tak sadar. Banyak dari keterikatan di dalam lubuk hati saya tertutup oleh 
keterikatan yang berada pada permukaan. 

Guru: Hal tersebut tidak menjadi masalah. Jangan cemas. Asalkan anda gigih di 
dalam kultivasi, dapat melenyapkan hal ini secara sadar, dan dapat menyadari pikiran 
buruk ini dan melenyapkannya, anda sebenarnya sedang berlatih kultivasi. Satu-
satunya masalah adalah jika anda memegang keterikatan tersebut dan tidak ingin 
melepaskannya. Karena anda masih berkultivasi, hal lain tidak akan terjadi sebagai 
akibat dari situasi ini. Anda sebenarnya sedang berlatih kultivasi. 

Pengikut: Akankah semua keterikatan saya ditunjukkan? 

Guru: Itu adalah pasti. Saya pasti akan menunjukkannya semua kepada anda. 
Keprihatinan saya adalah anda akan tidak dapat melewati cobaan tersebut pada saat 
itu. Setelah keterikatan tersebut ditunjukkan, anda akan melihat keterikatan tersebut. 
Jangan menutupi keterikatan yang anda tahu dengan jelas adalah buruk; anda harus 
menyingkirkannya. Kapan pun ada perdebatan, saya mencoba memberi tahu anda 
bahwa keterikatan anda telah ditunjukkan. Namun banyak kali, anda tidak mencari 
kesalahan di dalam diri anda sendiri, malahan anda melihat betapa buruknya orang lain 

                                                 
22Ding (ding)---keadaan meditasi di mana pikiran sepenuhnya kosong, namun masih sadar. 
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memperlakukan anda, kesalahan apa yang telah dilakukan orang lain, dan betapa 
bertentangan pendapat dan pemikiran orang lain dengan anda. Anda akan dapat 
melihat keterikatan anda jika anda mencari di dalam diri anda sendiri. 

Pengikut: Akankah tingkat dari kehidupan ditunjukkan-kembali setelah manusia di 
masa depan memperbaiki standar moral? 

Guru: Kehidupan di badan alam semesta dari tingkat yang berbeda memiliki 
kemampuan yang berbeda. Tingkat manusia ditentukan oleh tingkat kebaikan dan 
tingkat kejahatan begitu juga oleh jumlah kebajikan (De) dan karma yang mereka miliki. 
Kehidupan manusia adalah di atas semua hewan dan tumbuhan di bumi. Saya juga 
mencatat masalah lainnya: Ada banyak orang Tionghoa, khususnya orang Tionghoa 
yang hidup di luar daratan Tionghoa, yang memiliki ikatan keluarga dan marga yang 
sangat kuat, lebih kuat dari ikatan orang tersebut terhadap Fa. Saya kira itu adalah 
rintangan yang sangat besar bagi mereka untuk mendapatkan Fa. Namun di dalam 
proses kultivasi yang sebenarnya, banyak di antara mereka yang telah melewati 
rintangan ini. Namun saya menemukan bahwa hal ini akan menjadi sebuah rintangan 
yang besar. Manusia tidak dianggap sebagai manusia jika mereka tidak mengikuti 
standar sebagai manusia. Mengapa kita tidak menganggap monyet sebagai manusia? 
Mereka adalah manusia karena mereka memiliki standar dari manusia, dan mereka 
memiliki tingkah laku, mentalitas dan nilai moral dari manusia. Tetapi, hal tersebut tidak 
akan berlaku jika anda membuat perbedaan yang terlalu besar. 

Pengikut:Di dalam sejarah dari manusia telah menjalani tujuh miliar kali 
kehidupan reinkarnasi di antara manusia? 

Guru: Mungkin begitu. Kalian semuanya tertarik pada topik ini... Kenyataannya, di 
dalam sejarah tidak pernah ada sebuah masyarakat seperti saat ini. Anda mungkin 
telah membaca surat kabar, yang mengomentari bahwa saya mengatakan tentang 
adanya makhluk asing. Wartawan tersebut berpikir bahwa hal tersebut lucu. Coba 
semuanya pikirkan: Tidak pernah ada sebuah bangsa manusia seperti ini di dalam 
sejarah, namun ada periode waktu di dalam sejarah ketika teknologi yang lebih maju 
dari bangsa manusia---jauh, jauh lebih maju dari teknologi saat ini. Manusia saat ini 
tidak dapat membangun sebuah bulan dan meletakkannya di angkasa, namun di dalam 
sejarah manusia, manusia dapat melakukan hal tersebut. Bagaimanapun, ilmu 
pengetahuan dikembangkan oleh manusia saat ini, dan keadaan saat ini bukan hanya 
jalan di dalam seluruh proses perkembangan manusia. Masih ada berbagai jalan 
perkembangan lain. Ilmu pengetahuan manusia saat ini, sebenarnya, dibawa oleh hal-
hal di luar bumi. Sebagian orang mempelajari tentang bola bumi dan mengumpulkan 
hal-hal yang mereka namakan isyarat. Kenyataannya, mereka hanya berada di sekitar 
anda; hanya saja mereka tidak menghubungi anda. Tambahan pula, mereka secara 
teratur melakukan apa yang ingin mereka lakukan. 

Coba anda pikirkan: Pada suatu hari, setiap orang mendapatkan gambaran begitu 
saya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah sebuah agama. Di dalam agama, 
mereka memiliki perintis dan pendeta, di manadi dalam ilmu pengetahuan juga ada 
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berbagai gelar: rektor, doktor, master, sarjana muda, profesor, asisten profesor, dan 
sebagainya. Tambahan pula, itu adalah sebuah bentuk yang sempurna dari agama 
yang ada di mana-mana dan sangat sistematis. Manusia memercayai ilmu 
pengetahuan lebih dari mereka memercayai suatu agama dan kepercayaan tersebut 
muncul secara tidak sadar. Jika anda tidak mempelajari ilmu pengetahuan dengan 
baik, anda akan dikeluarkan dari masyarakat ini. Anda tidak bisa menemukan sebuah 
pekerjaan yang bagus dan anda tidak memiliki sebuah jalan yang bagus untuk masa 
depan. Setiap orang mengetahui bahwa agama biasa membuat anda secara spiritual 
memercayainya, dan kemudian membiarkan anda melihat, mendengar dan merasakan 
yang sesungguhnya, keberadaan para Dewa yang sebenarnya. Sebagai 
perbandingannya, kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan membuat anda 
menyadarinya dan membuat anda memajukan diri anda sendiri dari sudut pandang 
material, sehingga anda akan tergantung padanya secara mental. Hal tersebut 
mengambil pendekatan yang berlawanan. 

Tetapi saya tidak menentang ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan juga 
merupakan sebuah produk dari alam semesta. Saya hanya mengatakan kepada anda 
apakah ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan bukanlah ilmu pengetahuan; ilmu 
pengetahuan membawa banyak bencana yang tidak dapat diatasi kepada manusia. 
Kalian semuanya mengetahui bahwa terhadap polusi udara, industri mengakibatkan 
polusi udara yang membuat anda tidak akan pernah dapat mengembalikannya sampai 
tingkatnya yang termurni. Industri juga mengakibatkan polusi air, dan tidak peduli 
betapa bagusnya cara anda, anda tidak akan pernah dapat mengembalikannya sampai 
pada tingkatnya yang terbersih. Manusia menghirup udara seperti ini dan meminum air 
seperti ini. Jika hal tersebut terus berlangsung seperti ini, manusia (tidak termasuk para 
praktisiDafa) akan menjadi cacad. Anggota badan mereka akan cacad dan akan 
menjadi makin parah. Itu adalah sebuah bencana yang dibawa di alam materi. Di 
dalam alam spiritual, sebelum ilmu pengetahuan mencapai tingkat yang begitu 
berkembang, ilmu pengetahuan menyatakan bahwa anda percaya pada takhayul dan 
tidak ilmiah dan menyerang anda dengan perkumpulan ilmu pengetahuan jika anda 
membicarakan mengenai sesuatu yang belum ditemukan ilmu pengetahuan, atau jika 
anda membicarakan tentang keberadaan para Dewa atau kenyataan bahwa kebaikan 
akan mendapat kebaikan dan kejahatan akan mendapat kejahatan. Apa hasil dari 
serangan tersebut? Hal tersebut menghancurkan kepercayaan manusia kepada Dewa 
dan konsep yang mempertahankan nilai-nilai moral manusia. Setelah hal ini hancur, 
nilai moral yang mempertahankan manusia juga sepenuhnya hancur. Jadi saat ini, 
manusia tidak takut untuk melakukan suatu perbuatan jahat. Bukankah hal ini 
disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang sebenarnya tidak begitu maju? 

Saya hanya memberitahukan anda kebenaran dan saya tidak menyuruh anda 
untuk menentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan membahayakan manusia 
karena manusia terlalu buta terhadap agama. Namun, ilmu pengetahuan dibawa ke sini 
oleh hal-hal di luar bumi. Lalu, apa tujuannya? Ilmu pengetahuan secara sistematis 
dibawa kepada pengetahuan manusia seperti matematika, fisika dan kimia. Lalu di 
dalam tubuh dan pikiran anda, mentalitas yang mereka mau terbentuk. Saat ini, 
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produksi dan alat-alat kerja buruh, bentuk pekerjaan, keperluan sehari-hari begitu juga 
cara kehidupan yang dibawa oleh ilmu pengetahuan telah mengasah cara berpikir 
manusia dan kebiasaan semua manusia. Hal ini sepenuhnya membentuk sebuah 
mentalitas manusia modern yang menyimpang. Saat ini hampir setiap orang seperti ini. 
Mereka semuanya memiliki pikiran yang telah diasah oleh hal-hal yang di luar bumi, 
dan tidak seorangpun yang dapat menghindarinya karena segala yang anda temui 
berhubungan dengan apa yang dibawa oleh ilmu pengetahuan modern. Ilmu 
pengetahuan memanfaatkan segala kesempatan, jadi setiap bagian dari kehidupan 
anda tidak terpisahkan dari ilmu pengetahuan. 

Sebagai akibatnya, di dalam pikiran anda, sebuah pemikiran, membentuk sebuah 
cara berpikir dan mentalitas yang datang dari sebuah pengertian dari lingkungan 
material yang diciptakan oleh semua penampilan luar yang dihasilkan oleh ilmu 
pengetahuan modern. Hal tersebut juga sebuah bentuk dari sebuah lapisan partikel. 
Kebiasaan anda didikte oleh pikiran anda. Kemudian, barang yang anda gunakan, 
kendaraan yang anda kemudikan, semua yang anda kerjakan, semuanya dibawa oleh 
ilmu pengetahuan. Jadi, sebuah lapisan dari partikel di dalam tubuh maupun pikiran 
manusia terbentuk. Ilmu pengetahuan yang dibawa kepada manusia oleh hal-hal di luar 
bumi telah membentuk sebuah lapisan partikel yang termasuk ilmu pengetahuan di luar 
bumi. Hal ini tepatnya adalah pengaturan sistematis yang dibuat oleh hal-hal di luar 
bumi untuk mendapatkan tubuh manusia. 

Kemudian, setiap orang mengetahui bahwa ilmu pengetahuan mengambil 
keuntungan dari keinginan manusia, maka manusia berkembang di antara keinginan 
mereka sendiri. Kapan pun sebuah keraguan muncul mengenai ilmu pengetahuan saat 
ini, hal tersebut seringkali membawa pertentangan dengan sebagian ilmuwan. Manusia 
tidak tahu bahwa sikap tanpa toleransi terhadap pertanyaan adalah hasil dari ilmu 
pengetahuan itu sendiri. Hal tersebut jelas bahwa sikap tanpa toleransi dari yang 
dinamakan ilmuwan muncul dari Qing mereka, bukan dari akal. Saya katakan kepada 
anda bahwa setelah mencapai tingkat ini, hal-hal yang ditemukan dan diciptakan oleh 
ilmuwan sebenarnya bukan merupakan ciptaan manusia. Siapa yang menciptakannya? 
Hal tersebut diciptakan oleh struktur yang dikendalikan oleh hal-hal di luar bumi dan 
terbentuk di dalam otak manusia. Struktur ini sendiri khususnya adalah sesuatu yang 
secara kuat dimanipulasi oleh hal-hal di luar bumi. Mereka akan memberikan anda 
sebuah inspirasi dan membuat anda menemukan sesuatu. Mereka telah memulai cara 
sistematis mereka untuk menggantikan manusia. 

Setelah itu, setiap orang mengetahui, ilmu pengetahuan memanfaatkan keinginan 
manusia, dan manusia hanya berkembang melalui keinginan mereka sendiri. Pada 
mulanya mereka ingin menciptakan robot, tetapi sekarang bukan hanya robot lagi. 
Mereka mencoba untuk membuat manusia, mengkloning manusia. Jika manusia 
diciptakan melalui kloning, Coba anda sekalian pikirkan uraian berikut. Manusia diatur 
oleh para Dewa. Ketika seseorang dilahirkan, jika tidak memiliki Yuanshen, maka dia 
hanya sebuah mayat. Mengapa seorang manusia bisa mati di saat dia tidak memiliki 
masalah dengan tubuh fisiknya? Tiba-tiba saja dia meninggal? Itu karena Yuanshen dia 
telah pergi. Tanpa Yuanshen, itu hanyalah sebuah daging. Dengan Yuanshen dia, dia 
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hidup. Tubuh seorang manusia sama seperti secarik kain---ketika dia dipakai oleh 
manusia, dia hidup; jika dia tidak dipakai, dia mati. Coba anda sekalian pikirkan, Dewa 
tidak akan menempatkan sebuah Yuanshendi dalam sebuah makhluk kloning karena 
dia diciptakan oleh manusia. Dewa pasti tidak akan mengakuinya. Lalu apa yang akan 
terjadi? Sebuah hal di luar bumi akan menembus titik lemah ini dan menempatkan 
dirinya sendiri sebagai Yuanshen dari makhluk tersebut. Karena dia memiliki tubuh 
manusia, dia seperti manusia. Akan ada lebih banyak lagi makhluk sejenis ini. Karena 
keinginan mereka, manusia akan diperintah untuk terus membuat mereka. Lebih 
banyak lagi dari mereka yang akan dibuat. Makhluk ini akan menjadi yang terbanyak, 
dan mereka akan menjadi anggota bangsa manusia, dan mereka lebih pintar dari 
manusia. Pikiran dari manusia telah memiliki sebuah lapisan dari partikel mereka dan 
dikendalikan oleh mereka. Mereka akan membuat peraturan yang tidak mengizinkan 
manusia untuk melahirkan mulai saat itu. Semua harus dikloning. Mereka lalu akan 
menyerang bumi dalam skala besar. Pada permukaan mereka kelihatan seperti 
manusia, tetapi mereka bukan manusia; mereka adalah makhluk hidup di luar bumi. 
Coba anda sekalian pikirkan, saya tidak bermaksud untuk menceritakan kebohongan 
besar kepada manusia! (Tepuk tangan) 

Tentu saja, manusia sepenuhnya tidak tertolong dalam menghadapi situasi saat 
ini. Mereka tidak dapat lolos dari apa yang telah diberikan ilmu pengetahuan kepada 
manusia, karena ilmu pengetahuan tersebut merupakan pemilik hal-hal di luar bumi; 
anda bahkan tidak dapat menemukan mereka. Manusia ingin berhubungan dengan hal-
hal di luar bumi, tetapi hampir segalanya dari manusia saat ini dibuat oleh mereka. 
Manusia mengira bahwa hal-hal di luar bumi tidak akan berhubungan dengan anda, 
tetapi sebenarnya anda berhubungan dengan makhluk di luar bumi sepanjang waktu. 
Apakah ada perlunya bagi anda untuk mencari mereka? Jadi manusia tidak tertolong 
dalam menghadapi semua ini; mereka tidak dapat mengatasinya. Ini adalah apa yang 
saya lihat sebagai masalah yang terbesar untuk manusia pada saat ini. Saya telah 
berbicara dan mengatakannya kepada manusia. 

Saya mengatakan bahwa saya tidak ingin menentang apa yang dinamakan ilmu 
pengetahuan, namun saya telah melihat kebenaran dari manusia. Karena saya 
menawarkan penyelamatan kepada anda di dalam lingkungan ini, saya harus hidup di 
dalamnya, duduk di dalam mobil, dan terbang di dalam kapal terbang. Ilmu 
pengetahuan dan hal-hal di luar bumi juga merupakan produk dari alam semesta. 
Namun, perkembangan dari manusia akan selalu memiliki awalnya dan akan 
berkembang hingga akhirnya. Ini adalah sebuah hukum. Semua yang telah saya 
lakukan adalah mengatakan kepada anda situasi saat ini bagi para praktisi untuk 
mengerti alam semesta demi kepentingan Xiulian. Jika saya membicarakan tentang 
hal-hal secara terperinci, banyak manusia biasa tidak akan memercayainya, maka saya 
tidak akan membicarakannya. Untuk manusia, perkembangan komputer sebenarnya, 
sangat menakutkan. Anda mungkin menghancurkan diri anda sendiri tanpa menyadari 
bagaimana anda dihancurkan. Saat ini, manusia menyimpan data dan kemudian 
menganalisa hasilnya dengan komputer. Dengan perkembangan lebih lanjut, manusia 
mungkin menggunakan komputer untuk membuat keputusan, menandai awal dari 
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manusia mematuhi komputer. Kemudian, komputer akan sepenuhnya memerintah 
manusia. Komputer akan menjadi makin pintar dan manusia akan makin tergantung 
pada komputer hingga akhirnya mereka sepenuhnya dikendalikan oleh komputer. 
Keinginan manusia akan digunakan untuk memusnahkan manusia sendiri. 

Pengikut: Artikel yang ditulis oleh Guru biasanya ditujukan pada situasi yang 
khusus. Akankah hal ini memengaruhipara praktisidi luar negeri di dalam mengerti Fa? 

Guru: Tidak, tidak akan. Hal tersebut sama saja. Hal-hal yang Penting untuk 
Kemajuan Lebih Lanjut bertujuan untuk secara terus-menerus meluruskan masalah 
yang timbul di dalamXiulian anda. Sebagaimana untuk berlatih kultivasi, anda dapat 
hanya berpegang pada Zhuan Falun. Seharusnya tidak akan ada masalah. 

Pengikut:Di dalam kelompok belajar, saya menjadi mengerti sesuatu ketika 
membaca. Satu dua paragraf terlewati sebelum saya sepenuhnya mengerti. 

Guru: Hal tersebut tidak menjadi masalah. Tujuan dari belajar Fa adalah agar 
anda mengerti. Mengerti Fa adalah yang terpenting. Ketika membaca Fa, seseorang 
seharusnya mengetahui arti dari kata-kata yang dia baca. Paling tidak, anda harus 
mengerti artinya pada tingkat permukaan. Jika anda melupakannya setelah anda 
selesai membaca, jangan merasa cemas. Hal tersebut tidak menjadi masalah; teruskan 
saja membacanya. Tetapi hal tersebut tidak akan berhasil, dan anda tidak akan 
mendapatkan tujuan dari berlatih kultivasi jika anda bahkan tidak mengetahui kata-kata 
apa yang anda baca, atau jika anda hanya terus membaca, dengan bibir dan mata 
anda membaca sementara pikiran anda berada di tempat lain. 

Pengikut: Mengapa Aliran Buddha sangat mengkhususkan pada Yuan? 

Guru: Sebenarnya, setiap orang dikhususkan pada Yuan. Ada banyak kebenaran 
di alam semesta yang tidak dapat saya beritahukan kepada anda, karena mereka 
adalah para Dewa. Saya tidak menginginkan anda memikirkan mengenai para Dewa 
dengan pikiran manusia anda. Manusia mengira mereka dapat pergi ke alam surga 
asalkan mereka mengultivasi diri mereka sendiri di dalam agama. Mereka mengira 
bahwa asalkan mereka menghormati para Dewa dan mengikuti ajaran mereka, para 
Dewa akan menjaga mereka. Kenyataannya mereka tidak mengerti hal tersebut sama 
sekali. Berdasarkan sejarah, sangat sulit untuk berkultivasi naik ke atas. Begitu anda 
jatuh ke bawah, mereka sama sekali tidak dapat membiarkan anda naik kembali. Anda 
tidak diizinkan naik kembali, karena mereka mengira bahwa anda tidak sebersih 
mereka dan anda akan mencemari mereka, tidak peduli bagaimana anda berlatih 
kultivasi. Namun saat ini, hal ini telah berubah. Setiap orang mengetahui bahwa anda 
tidak hanya menjadi lebih baik dari asal mula anda, tetapi bahwa anda juga melewati 
apa pun dari masa lalu. Anda akan mencapai dan melewati tingkat yang paling baik di 
dalam sejarah dari alam semesta. (Tepuk tangan) 

Pengikut:Banyak praktisi yang belum memiliki perasaan berada pada Fa di luar 
Duniawi. Apakah mereka memiliki cukup waktu untuk mencapai kesempurnaan melalui 
Xiulian? 
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Guru: Karena anda telah mendapatkan Fa, semua yang perlu anda lakukan 
adalah melepaskan keterikatan dan berkultivasi. Saya tidak akan menawarkan 
penyelamatan jika tidak ada cukup waktu. Kenyataannya, apa yang paling 
mencemaskan saya bukanlah soal waktu, tetapi apakah anda dapat atau tidak 
berkultivasi di dalam Dafa hingga akhir. Sebagaimana untuk perasaan, sebagian dari 
kalian telah mencapai tingkat yang cukup tinggi, namun kalian belum merasakan apa 
pun. Anda benar-benar tidak dapat menilai tingkat seseorang berdasarkan perasaan 
fisik. Apakah perasaan itu? Sebagian orang dengan sengaja tidak diizinkan untuk 
merasa karena mereka adalah dari tingkat tinggi. Sedikit perasaan yang mereka miliki 
akan melewati melalui sebagian ilusi dan apa yang mereka sadari, sehingga mereka 
mungkin tidak akan pernah kembali ke tempat asal mereka. Ini karena peraturan untuk 
mereka adalah lebih keras. Orang lain dapat melihat sesuatu dan masih dapat kembali. 
Untuk mereka, tidak hanya melihat tetapi perasaan fisik juga tidak diizinkan. Sedikit dari 
hal ini akan melarang mereka untuk kembali ke tempat asal mereka. Bukankah ini 
prinsipnya? 

Pengikut: Membaca buku Guru Hong Yin, saya sangat tersentuh oleh keagungan 
yang gagah dari Menghormati Guru yang membuat air mata mengalir dari mata saya. 
Saya sangat merasakan welas asih tak terhingga yang tidak dapat diucapkan dengan 
bahasa apa pun. (Tepuk tangan) Hal tersebut selamanya akan menjadi sebuah 
penyesalan yang tidak dapat dibayar oleh para praktisi Anda kepada Anda. 

Guru: Sebenarnya, tidak ada yang perlu disesali. Juga tidak mudah bagi anda 
untuk mendapatkan Fa. Apa yang anda ketahui adalah secara kebetulan seseorang 
memberitahukan anda mengenai Fa, maka anda mendapatkan Fa. Kenyataannya, hal 
tersebut adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati anda, seperti sebuah steker 
listrik: Pada detik steker itu dihubungkan, anda mendapatkan listrik. Namun bagi 
sebagian orang steker tersebut tidak bekerja lagi, karena steker itu diselubungi oleh 
debu dan kotoran. Meskipun steker tersebut disambungkan, tidak akan ada listrik. 
Untuk mendapatkan Fa, banyak orang telah kehilangan kehidupan mereka di masa 
lalu. Mereka telah berkultivasi di masa lalu dan telah mengalami banyak cobaan di 
dalamXiulian. 

Pengikut: Jika anak-anak tidak Xiulian dan orang tua mereka mencapai 
kesempurnaan melalui kultivasi, apa yang akan terjadi terhadap anak-anak tersebut? 

Guru: Saya tidak dapat mengatakan bahwa anda terikat pada situasi saat ini, 
karena anda berada pada alam ini. Namun, jika anda melihat pada hal tersebut dari 
tingkat yang lebih tinggi hal tersebut adalah sebuah keterikatan. Anda bahkan tidak 
mengetahui apakah anda dapat mencapai kesempurnaan, jadi bagaimana anda dapat 
begitu cemas terhadap mereka yang akan ditinggalkan? 

Bagaimana mungkin bahwa ketika anda mencapai kesempurnaan melalui kultivasi 
anda hanya mencuci bersih tangan anda dan berjalan pergi meninggalkan semua 
hutang anda yang anda hutangi dalam satu kehidupan demi kehidupan, dan dari 
semua kebaikan yang telah anda terima dan semua hutang lama yang anda 
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datangkan? Sudahkah anda memikirkan tentang hal tersebut? Apa yang telah anda 
bayar kembali hanyalah hutang perasaan yang anda hutangi; anda belum membayar 
kembali bagian material dari hutang tersebut. Lalu bagaimana anda dapat mencapai 
kesempurnaan? Saya akan menyelesaikan semua itu dan melakukan banyak hal untuk 
kalian. Coba pikirkan: Semua kebaikan dan hutang lama anda perlu diselesaikan. 
Tetapi bagaimana? Pertama sekali, alam anda tidak dapat dibiarkan kosong jika anda 
dapat mencapai kesempurnaan melalui kultivasi. Bukankah Buddha membicarakan 
tentang menawarkan penyelamatan kepada semua makhluk? Akan ada makhluk hidup 
di dalam alam anda. Sangat mungkin bahwa mereka adalah kehidupan yang telah 
anda bunuh sebelumnya, atau mereka yang anda hutangi, atau merupakan teman 
dekat. Kedua jenis takdir hubungan---kebaikan dan hutang lama---harus diselesaikan 
untuk anda. Jadi banyak kehidupan mungkin menjadi makhluk di alam anda. 

Semua kebaikan dan hutang lama dari masa lalu harus diselesaikan untuk anda, 
jadi tidakkah takdir hubungan kalian saat ini juga diselesaikan? Banyak di antara kalian 
yang perempuan memperlakukan orang yang kalian cintai... hal tersebut benar-benar 
memengaruhiXiulian kalian. Lepaskan keterikatan tersebut dan terus berkultivasi. Pada 
kenyataannya, tidak peduli betapa banyaknya anda tidak dapat melepaskan perasaan 
anda terhadap seseorang, anda harus melepaskannya cepat atau lambat pada saat 
kematian anda. Mungkin sebagian dari kehidupan anda tidak begitu panjang. Anda 
harus pergi ketika harinya tiba. Pada saat itu, anda harus melepaskannya tanpa 
pertimbangan apa pun. Jika anda dapat mencapai kesempurnaan melalui Xiulian, Guru 
anda juga tahu kepada siapa anda ingin menawarkan penyelamatan. Tetapi anda tidak 
boleh memperlakukannya sebagai sebuah keterikatan dan menjadi terikat pada hal 
tersebut dengan cara yang berbeda. 

Pengikut: Seorang praktisi yang sangat baik suatu kali mengatakan kata-kata 
berikut: "Memiliki keinginan juga merupakan bagian dari tidak memiliki keinginan." Saya 
tidak mengerti. 

Guru: Bukankah hal ini merupakan sebuah keterikatan? Jangan memikirkan 
tentang sesuatu yang bukan berasal dari Fa yang telah saya katakan. Bahkan jika hal 
tersebut dikatakan oleh seorang praktisi yang berlatih kultivasi di dalam Dafa, hal 
tersebut mungkin sesuatu yang dia mengerti pada tingkat dia yang berbeda dan pada 
alam yang berbeda. Hal tersebut mungkin benar atau salah. Jangan mencemaskan hal 
itu, dan lakukan seperti apa yang telah saya katakan. Fokuskan pikiran anda pada Fa 
dan jangan terikat pada apa yang dikatakan orang lain. 

Setiap orang harus mengerti bahwa mengajarkan Fa dan menawarkan 
penyelamatan kepada manusia bukanlah sesuatu dengan atau tanpa keinginan. Hal 
tersebut tidak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Lagi pula, hal yang telah dilakukan 
tidak dimanifestasikan di sini di antara manusia. Saya telah mengatakan kepada anda 
sebelumnya bahwa surga dari para buddha sangat kaya dan bermacam-macam. 
Mereka bahkan lebih agung; kalau tidak, siapa yang ingin pergi ke sana? Hal tersebut 
sama sekali bukan apa yang manusia bayangkan. Dimata para Buddha, Tao dan 
Dewa, banyak hal yang dilakukan oleh manusia adalah halangan yang secara serius 
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mencegah mereka pergi ke surga para Buddha. Karena itu, semua itu adalah 
keterikatan pada keinginan. Namun, menawarkan penyelamatan kepada manusia 
adalah sebuah hal yang berbeda. Lagi pula, saya katakan kepada kalian bahwa 
menawarkan penyelamatan kepada manusia bukanlah satu-satunya hal yang saya 
lakukan. Hal tersebut hanya bagian yang perlu saya lakukan, jadi ada alasan lainnya. 
Memberikan anda sebuah contoh: Anggaplah bahwa alam semesta ini hampir runtuh. 
Seorang Dewa mampu untuk menghentikannya, namun dia tidak melakukan apa pun. 
Akankah anda mengatakan bahwa dia memiliki sebuah keinginan jika dia ikut campur 
atau bahwa dia tidak memiliki keinginan jika dia tidak turut campur? Hal ini adalah 
untuk menjelaskan materi dari alam yang sangat tinggi dengan bahasa manusia, 
namun ada suatu hal yang lain pada alam yang tinggi tersebut. Konsep manusia dari 
"dengan keinginan" tidak dapat menjelaskan sebuah alam yang lebih tinggi atau alam 
dari para Buddha. 

Pengikut: Ada ikatan yang tidak dapat dipisahkan antara Gunung Tai dan saya, 
dan saya memiliki banyak pertanyaan mengenai hal ini. Dapatkah Guru membantu 
saya memecahkan misteri tersebut? 

Guru: Tidak, saya hanya dapat menjelaskan masalah dari Xiulian kepada para 
praktisi Xiulian. Saya bertanggung jawab agar anda mencapai kesempurnaan. Anda 
tidak dapat mencapainya jika anda terikat pada hal-hal yang telah anda alami dalam 
satu kehidupan demi kehidupan. Akan membuat anda lebih terikat jika saya 
menjelaskan hal tersebut kepada anda. 

Pengikut: Kadang-kadang saya memiliki harapan tertentu untuk menjadi asisten 
atau menjadi penanggung jawab di dalam pusat asisten. Apakah itu merupakan 
keterikatan yang kuat dan apakah saya berada di dalam keadaan memiliki sebuah 
keinginan? 

Guru: Sebenarnya, banyak asisten yang tidak dipilih. Setelah mereka 
mendapatkan Fa, karena tidak ada orang lain yang berlatih, mereka mengatur 
sekelompok orang untuk belajar. Mereka secara alamiah menjadi pemimpin dari 
sebuah pusat asisten atau seorang asisten. Pemimpin sebuah pusat asisten bukanlah 
sesuatu yang khusus dari Dafa kita. Itu hanyalah sebuah gelar dari manusia biasa. Di 
masa lalu, sebuah cabang dari Institut Penelitian Qigong dinamakan sebuah pusat. 
Mereka semua dinamakan pusat asisten. 

Adalah hal yang baik bahwa anda ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, 
namun hal tersebut bukan hal yang baik jika anda ingin melakukannya demi menjadi 
seorang pemimpin. Tidak ada posisi resmi untuk anda, juga tidak ada bayaran. Tidak 
ada hal apa pun. Saya tahu anda ingin melakukan sesuatu untuk orang lain. Anda 
dapat melakukannya kapan pun jika keadaan memungkinkan. Tanpa sebuah gelar, 
anda masih dapat melakukan sesuatu untuk manusia di luar antusiasme anda. Ada 
banyak orang yang mempelajari Dafa saat ini di banyak daerah. Itu adalah hasil dari 
banyaknya aktivitas penyebaran-Fa yang dilakukan oleh para praktisi. 
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Pengikut: Ketika kami berada di sini mendengar Anda mengajarkan Fa, dapatkah 
badan kita di semua dimensi lainnya juga melakukan hal yang sama? 

Guru: Bukankah saya mengubah tubuh anda mulai dari yang paling awal? 
Mengapa anda masih mencemaskan tentang hal ini? (Tepuk tangan) Di dalam dimensi 
ini, anda hanya mendengarkan Fa dan perubahannya adalah sedikit. Tetapi perubahan 
yang sebenarnya terjadi di dimensi lain. 

Pengikut: Setiap mendekati saat menghadiri sebuah konferensi berbagi 
pengalaman, saya menghadapi gangguan dan cobaan. Apakah hal tersebut 
disebabkan oleh karma saya sendiri atau sesuatu yang saya lakukan secara salah? 

Guru: Cari di dalam diri anda sendiri kapan pun anda menghadapi masalah. 
Cobaan tidak hanya terjadi secara kebetulan. Hal tersebut mutlak untuk melenyapkan 
keterikatan tertentu dari anda sehingga anda dapat meningkatkan diri anda sendiri. 

Pengikut: Sejak saya mempelajari Fa, saya telah merasakan bahwa saya dapat 
memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk manusia biasa. 
Bagaimana saya dapat menjelaskan jika saya masih memiliki keterikatan untuk 
melakukan sesuatu? 

Guru: Saya akan menjelaskan hal ini lebih lanjut kepada anda. Berkultivasi di 
antara manusia biasa, anda harus mencoba sebaik mungkin untuk berkultivasi dengan 
menyesuaikan diri dengan cara manusia biasa. Apa yang saya katakan hanya meliputi 
bidang yang besar: makanan, rumah dan transportasi anda, sebagaimana juga 
pekerjaan dan pendidikan anda, segalanya termasuk di dalamnya. Untuk berlatih 
kultivasi, anda harus menyesuaikan diri anda sendiri dengan manusia biasa hingga 
tingkat yang tertinggi. Jangan mengikuti contoh dari para praktisi Xiulian di masa lalu. 
Begitu mereka mulai berlatih kultivasi, mereka kelihatannya melihat kesia-siaan dunia 
dan ingin pindah ke kuil dan menjadi rahib. Saya mewajibkan anda untuk berkultivasi di 
antara manusia biasa. Tambahan pula, saya memberitahukan anda bahwa di dalam 
segala yang anda lakukan, anda harus melakukannya bahkan lebih baik dari 
sebelumnya. Ketika mengajarkan Fa, saya telah mempertimbangkan bagaimana 
manusia saat ini dengan pekerjaan dan jadwal yang sibuk bisa berlatih kultivasi. Jadi, 
anda pasti tidak akan tertinggal atau tertunda ketika anda menghabiskan waktu luang 
anda untuk berlatih kultivasi dan mempelajari Fa. Keterikatan anda adalah apa yang 
ingin saya lenyapkan, bukan benda material anda. Jika itu masalahnya, mereka yang 
meminta-minta di jalanan akan menjadi praktisi Xiulian pada tingkat tinggi. Namun, 
bukan itu masalahnya. Hal tersebut untuk melenyapkan keterikatan anda yang tidak 
ingin anda lepaskan. 

Saya mengatakan bahwa tidak menjadi masalah jika rumah anda dibangun 
dengan emas batangan asalkan anda tidak memedulikannya, asalkan anda tidak 
melihat uang sama pentingnya dengan kehidupan anda dan anda tidak memiliki sifat 
tamak yang kuat. Jika anda memiliki harta di dalam kehidupan anda, maka itu tidak 
menjadi masalah. Jika anda dapat melakukan hal ini, yaitu, jika anda dapat 
melenyapkan keterikatan tersebut, apa pun yang anda miliki tidak menjadi masalah. 
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Jika anda tidak memiliki keterikatan tersebut, tetapi orang lain memperlakukan anda 
dengan baik dan memaksa untuk menawarkan kepada anda sebuah posisi penting, 
maka ambil saja. Hal tersebut tidak menjadi masalah. Jika bisnis anda menanjak, dan 
menjadi sangat besar dan anda mendapatkan banyak uang, biarkan saja; hal tersebut 
tidak menjadi masalah. Anda dapat berlatih kultivasi tidak peduli anda berada dalam 
kelas sosial apa. Anda tidak boleh menjadi menyimpang. Di masa lalu, ada sebagian 
orang yang berhenti melakukan apa pun begitu mereka mendapatkan Fa sejati dan 
mulai berkultivasi. Hal tersebut tidak akan berhasil. Apa yang saya ajarkan anda adalah 
cara kultivasi seperti ini. Manusia berkultivasi Dafa pasti akan memiliki keterikatan 
manusia biasa sebelum mereka mencapai kesempurnaan. Dengan begitu, mereka 
dapat melakukan pekerjaan manusia biasa, dan mereka juga akan memiliki sebagian 
Qing manusia biasa. 

Pengikut: Saya telah menemukan sebuah keterikatan yang kuat tetapi saya 
belum dapat melepaskannya. Dapatkah hal tersebut dibawa ke permukaan oleh Gong 
seperti keterikatan memakan daging? 

Guru: Mengapa anda tidak melepaskannya bila anda telah mengetahuinya? 
Tentu saja anda tidak dapat melepaskannya sekaligus, dan hal ini berlaku untuk setiap 
orang. Jika anda terbiasa mengendalikan diri anda sendiri untuk melakukan dengan 
lebih baik, tidakkah anda secara berangsur-angsur akan mencapainya? Tetapi jika 
anda melakukannya dengan perlahan, berpikir bahwa Guru telah mengatakan kepada 
anda untuk melakukannya secara berangsur-angsur, anda tidak akan berusaha dengan 
giat untuk maju, dan anda tidak bertanggung-jawab terhadap Xiulian anda sendiri. 
Semua itu adalah mengenai bagaimana anda bertingkah-laku sebagai seorang praktisi 
di dalamXiulian. Saya kira bahwa jika anda dapat benar-benar berkelakuan seperti ini, 
segalanya akan menjadi mudah untuk dimengerti. 

Pengikut: Selama konferensi Fa ini, sebagian praktisi membicarakan tentang 
mencari penderitaan untuk tubuh fisik mereka untuk melenyapkan karma. 

Guru: Hal tersebut adalah salah, tidak benar. Anda tidak dapat mengatur cara 
berlatih kultivasi dan melenyapkan karma untuk diri anda sendiri. Hal tersebut tidak 
akan berhasil. Dengan melakukan hal tersebut, anda mengganggu sistem kultivasi 
yang telah saya atur untuk anda. Jadi, semua yang perlu anda lakukan adalah 
membaca buku, membaca Fa dan berlatih kultivasi. Cari di dalam diri anda 
sendirikapan pun anda menghadapi kesulitan. Bekerja dengan lebih baik di dalam 
pekerjaan dan menjadi praktisi yang lebih baik di sekolah adalah cukup. (Tepuk 
tangan) 

Pengikut:Makin saya berlatih kultivasi, makin kuat saya merasakan pikiran 
manusia biasa saya, sampai tahap di mana saya bahkan tidak tahu jika saya adalah 
seorang praktisi Xiulian. 

Guru: Saya mengatakan kepada setiap orang bahwa di dalamXiulian, jika anda 
merasakan keterikatan anda sendiri dengan makin jelas, hal tersebut bukan sebuah 
langkah mundur. Itu adalah sebuah langkah maju. Seorang manusia biasa tidak dapat 
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menyadarinya, tetapi anda dapat memiliki perasaan yang jelas terhadap hal tersebut. 
Hal tersebut benar-benar dapat dikatakan bahwa anda telah berkultivasi dengan cukup 
baik, namun bagaimana mungkin sebagian keterikatan anda begitu sulit untuk 
dilenyapkan pada saat itu? Hal tersebut karena metode kultivasi yang telah saya 
gariskan untuk anda membuatnya mustahil bagi anda untuk melenyapkan keterikatan 
anda semuanya sekaligus. Keterikatan tersebut dilenyapkan secara berangsur-angsur 
pada setiap tingkat. Seperti, anda akan memiliki sebagian keterikatan manusia biasa 
sehingga anda dapat hidup di antara manusia biasa, berlatih kultivasi dan meningkat 
secara berangsur-angsur. Kalau tidak, tanpa keterikatan, anda tidak akan dapat 
membuat kemajuan apa pun, Xiulian anda akan berakhir dan anda tidak akan dapat 
tinggal di antara manusia biasa. Begitulah metode kultivasi Dafa. 

Pengikut: Ketika membaca Zhuan Falun saya kembali mengulang beberapa 
kalimat untuk mengingat sebagian isinya setelah saya selesai membaca sebuah 
ceramah. Apakah hal ini boleh? 

Guru: Boleh, tetapi saya mengatakan kepada setiap orang bahwa cara yang 
terbaik adalah membacanya sampai habis secara berulang-ulang. 

Pengikut: Apakah benar bahwa tidak ada saluran-cadangan di bawah mata sejati 
yang berhubungan dengan Fa? 

Guru: Itu adalah bentuk keberadaan yang diciptakan oleh Fa untuk makhluk hidup 
pada tingkat ini; hal tersebut juga sebuah manifestasi pada tingkat ini. Hal tersebut 
akan berubah pada tingkat yang sangat tinggi. Pada tingkat tinggi tersebut, mata dapat 
melayang menembus dan merasakan banyak tingkat dari dimensi. Mata dapat melihat 
melalui benda-benda dari makroskopik sampai yang mikroskopis. Mata juga dapat 
melihat melalui keberadaan makhluk hidup yang lebih pintar sebagaimana juga bentuk 
keberadaan dari dimensi. Makhluk hidup dari dimensi tingkat tinggi tidak melakukan hal 
yang jahat seperti manusia, maka bentuk mata pada tingkat ini tidak akan bekerja di 
sana. Maka mata berubah pada setiap tingkat. Bukankah saya baru saja mengatakan 
kepada anda bahwa tubuh fisik manusia menunjukkan bentuk yang berbeda pada 
setiap tingkat? Perubahan dapat terjadi bahkan di dalam bentuk penampilan dangkal. 
Katakan bahwa pada sebuah tingkat tertentu, wajah lengkap mungkin menunjukkan 
sebuah mata seperti mata naga terbang, di dalamnya di mana ada jumlah mata yang 
tak terhitung. Hal ini mungkin terjadi. Selama Xiulian, berbagai bentuk manifestasi pada 
tingkat-tingkat yang berbeda adalah sangat rumit. Saya tidak ingin mengatakan kepada 
anda hal-hal ini, agar anda tidak terikat padanya. Setelah anda melihat hal-hal tersebut 
pada setiap tingkat, anda akan terikat padanya untuk selamanya, dan sebagai hasilnya, 
anda tidak dapat meningkat. Anda juga akan terikat pada hal tersebut dan 
memikirkannya selamanya: "Hal tersebut sungguh hebat!" Maka hal tersebut tidak 
dibolehkan. Tidak ada saluran-cadangan pada tingkat yang sangat rendah selama 
Xiulian karena manusia terbiasa menggunakan mata ini ketika mereka menembak 
orang lain dengan sebuah senjata. Hal tersebut juga sama dengan menembak dengan 
anak panah dan panah. Di dalam sebuah perkataan, mata ini selalu terbiasa 
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melakukan hal-hal jahat. Tentu saja, juga ada alasan lainnya, jadi hal tersebut tidak 
dapat berkembang menjadi sebuah Mata Sejati dengan kebijaksanaan. 

Pengikut: Ketika saya berlatih latihan duduk kepala saya bergoyang dan 
mengangguk. 

Guru: Ini adalah sebuah fenomena yang sangat biasa. Banyak di antara kalian 
mengetahui bahwa ketika "hubungan garis surga" hampir terbuka, tanpa peduli apakah 
itu adalah sebuah hubungan surga kecil atau besar, asalkan bentuk hubungan garis 
surga terbuka, kepala seseorang akan mengangguk. Jika saluran energi23 berputar ke 
arah negatif, kepala seseorang akan condong ke belakang. Ketika saluran energi 
berputar ke arah positif, kepala seseorang mengangguk. Ketika saluran energi berputar 
ke arah negatif, kepala condong ke belakang. Aliran energi mendorong kepala untuk 
mengangguk. Jika "hubungan surga Maoyou 24 " terbuka, kepala seseorang akan 
bergoyang. Ketika energi mendorong ke sisi ini, kepala seseorang akan bergoyang ke 
arah ini. Ketika energi mendorong ke sisi itu, kepala seseorang akan bergoyang ke 
arah itu. Tetapi anda tidak seharusnya mengikuti energi tersebut dan menggoyangkan 
kepala anda. Ini adalah sebuah keterikatan, sebuah perasaan dari kefanatikan. Maka 
anda harus mencoba sebaik mungkin untuk tetap diam. Tidak ada Buddha atau Tao 
yang menganggukkan kepala mereka, adakah? Saya kira tidak. Kejadian seperti ini 
akan muncul pada tahap awal dari Xiulian anda, tetapi anda harus mencoba sebaik 
mungkin untuk tidak mengikuti pergerakannya. 

Pengikut: Saya memikirkan tentang menganjurkan sebuah biografi singkat Guru 
kepada surat kabar. Apakah hal ini tepat? 

Guru: Tidak, saya tidak ingin membicarakan tentang hal pribadi saya, dan anda 
juga tidak. Sebuah biografi singkat dan sederhana dari saya ditambahkan di 
dalamZhuan Falun karena orang-orang ingin mengetahui tentang saya. Saya telah 
menganjurkan mereka untuk mengeluarkannya. Apa yang saya ajarkan kalian adalah 
Fa dan setiap orang seharusnya hanya mempelajari Fa ini. Jangan tertarik terhadap 
cerita mengenai saya. Pelajari saja Fa ini, dan hal tersebut akan memungkinkan anda 
untuk mencapai kesempurnaan. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Seorang praktisi bekerja pada sebuah perusahaan: Bagaimana jika 
atasannya meminta dia berbohong demi perusahaan? 

Guru: Saya telah mengatakan mengenai masalah khusus ini. Apa pun yang anda 
lakukan, anda mengultivasi diri anda sendiri. Ini adalah hal yang mudah. Jika anda 
tidak dapat menghindarinya sama sekali, hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai 
kesalahan anda. Jika anda adalah seorang praktisi Xiulian sejati, hal seperti ini 
seharusnya secara berangsur-angsur menjadi makin berkurang. Sebagai tambahan, 
anda dapat berlatih keputusan suara ketika anda menjalankan tugas khusus tersebut. 
Tentukan keputusan anda sendiri ketika menghadapi keadaan khusus. Saya tidak 
                                                 
23 saluranenergi---di dalampengobatan Tiongkok, dikatakan saluran Qidi dalam tubuh yang terdiri dari sebuah 
jaringan berbelit-belit untuk mengedarkan energi; juga dikenal sebagai "garis bujur." 
24 Maoyou---garis pinggir antara sisi Yin dan Yang dari tubuh. 
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dapat memberitahukan anda apa yang harus dilakukan di dalam keadaan tersebut; 
kalau tidak, anda tidak memiliki apa pun untuk dikerjakan lagi. 

Pengikut:Di dalam cetakan buku yang dibajak, lambang Falun diletakkan di atas 
gambar Anda. Apakah ada masalah dengan buku-buku seperti ini? 

Guru: Buku-buku yang dibajak telah menyebar luas saat ini. Di dalam buku-buku 
Dafa saya, saya membicarakan mengenai prinsip-prinsip supernormal, namun saya 
mencoba sebaik mungkin untuk membicarakannya dari sebuah sudut pandang 
akademis. Hal-hal yang kotor dan tercemar di dalam masyarakat sangat buruk dan 
mengajarkan manusia untuk melakukan hal jahat. Hal-hal yang kacau ini memiliki 
segalanya di dalamnya, namun buku-buku seperti ini diperbolehkan untuk diterbitkan. 
Buku kita mengajarkan manusia bagaimana menjadi orang yang baik, namun buku-
buku tersebut tidak diperbolehkan untuk diterbitkan. Apa yang salah? Coba anda 
sekalian pikirkan, Dengan 100 juta orang mempelajari Dafa, pemerintah dapat memiliki 
keuntungan materi yang berarti dari pajak penghasilan. Karena buku seperti itu tidak 
diizinkan untuk diterbitkan, pembajakan menjadi berlaku. Tentu saja tidak ada pajak 
penghasilan dari buku-buku yang dibajak, lalu pemerintah tidak memiliki pendapatan 
pajak. Ada suatu kesalahan yang terjadi. 

Sebagaimana terhadap buku-buku yang dibajak, karena mereka tidak dapat 
mencari sumbernya, apalagi yang dapat dilakukan? Di dalam pandangan saya, jangan 
membeli buku yang tipenya telah diubah, karena hal tersebut pasti memiliki perbedaan. 
Setiap orang mengetahui bahwa sangat sulit untuk menyamakan buku tersebut dengan 
yang aslinya berdasarkan cetakannya karena itu adalah Fa, maka ada gangguan iblis. 
Karma pikiran manusia juga mengakibatkan gangguan, jadi hal tersebut sangat sulit. 
Pekerjanya bukanlah praktisi Dafa, jadi sangat mungkin bahwa mereka tidak dapat 
dengan tepat menyamakan buku tersebut. Di masa lalu ketika buku diterbitkan oleh 
departemen percetakan resmi di Tiongkok, mengoreksi dilakukan oleh para praktisi 
kita. Jadi buku bajakan biasanya memiliki kesalahan, dengan kehilangan kata-kata, 
bahkan kehilangan dan salah menempatkan halaman. Jadi jangan membelinya. Anda 
boleh membeli hanya jika buku tersebut dicetak dari sebuah laser disc yang dicetak 
dari buku asli kita, karena mereka tidak mengubah isi Dafa. 

Pengikut: Kecepatan perluasan alam semesta selalu menurun, tetapi ahli ilmu 
pengetahuan menemukan bahwa kecepatan perluasan telah meningkat secara tiba-
tiba, dan kecepatan tersebut menjadi makin cepat. Ahli ilmu pengetahuan tersebut 
merenungkan kekuatan apa yang mendorongnya. 

Guru: Alam semesta ini diketahui manusia melalui pengamatan dengan teleskop 
juga adalah sesuatu di dalam dimensi yang terbuat dari partikel tingkat permukaan, 
yang terdiri dari molekul. Jadi, hal tersebut masih di dalam batasan dimensi ini. 
Sebagaimana untuk gerakan alam semesta ini, tentu saja setiap orang mengetahui 
bahwa bumi mengelilingi matahari, dan elektron mengelilingi intinya; semua benda 
bergerak. Pada kenyataannya, bahkan ada bentuk gerakan yang lebih hebat. Ahli ilmu 
pengetahuan telah menemukan beberapa tahun yang lalu bahwa hal tersebut seakan-
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akan bumi sedang bernapas---hal tersebut dapat meluas dan mengkerut. Bumi kita 
terbentuk dari molekul. Kemudian, dari sudut pandang yang lebih mikroskopis dan 
perubahan yang lebih kecil dari makhluk hidup, perubahan makhluk hidup terjadi di 
dalam bumi, bukankah bumi adalah sebuah alam semesta? Bukankah molekul terdapat 
di tubuh alam semesta bumi? Juga ada sebuah lapisan dari alam semesta. Kemudian, 
Coba anda pikirkan: Apakah gerakan bumi itu? Tidakkah hal tersebut merupakan jenis 
yang sama dari fenomena yang terlihat di alam semesta oleh ahli ilmu pengetahuan 
saat ini? Sebagaimana untuk peningkatan atau penurunan kecepatan yang tiba-tiba, 
ada alasan lain untuk hal tersebut. Tentu saja, saya telah mengatakan kepada setiap 
orang bahwa pelurusan Fa telah melewati semua waktu dan juga semua dimensi; kalau 
tidak pelurusan-Fa tidak akan pernah selesai, bahkan jika saya mencurahkan seluruh 
hidup saya untuknya. 

Pengikut: Kadang-kadang pikiran yang saya miliki ketika saya melakukan 
sesuatu yang buruk muncul di dalam pikiran saya. Saya merasa bahwa saya sama 
sekali tidak pantas untuk berlatih Dafa. 

Guru: Jangan menyerah. Sebaliknya, adalah hal yang baik bahwa anda dapat 
menyadari gangguan dari hal-hal ini. Itu berarti anda dapat merasakan bahwa hal-hal 
ini bukanlah anda. Asalkan anda mengendalikannya dan mengatasinya, anda 
sebenarnya melenyapkan hal tersebut. Jika anda tidak memikirkan tentang suatu hal 
namun sebuah pikiran buruk muncul di dalam pikiran anda, dan hal tersebut datang 
dengan sendirinya, maka itu adalah karma-pikiran yang mengganggu anda. Karma-
pikiran tidak mengizinkan anda untuk berlatih dan membuat anda merasa seakan-akan 
anda tidak pantas untuk berlatih, karena semua benda adalah hidup. Khususnya, 
karma yang terbentuk di dalam pikiran anda, jadi karma-pikiran memiliki hubungan 
langsung dengan pikiran anda dan dia dapat memantulkan dirinya sendiri di dalam 
pikiran anda. Karma-pikiran membuat anda berpikir bahwa mereka adalah pikiran anda 
sendiri, tetapi sebenarnya bukan. 

Pengikut: Kami adalah praktisi dari Australia. Apakah salah bagi kami untuk 
menghadiri konferensi berbagi pengalaman ini di Kanada? 

Guru: Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin salah bagi anda untuk datang 
mencari Fa? Guru hanya mencemaskan bahwa anda tidak memiliki cukup waktu untuk 
benar-benar mengultivasi diri anda sendiri. 

Pengikut: Melihat kembali pada cobaan yang telah saya lewati, saya merasa 
saya telah mengatasinya hanya pada permukaan dan bukan benar-benar dari hati saya 
yang paling dalam. 

Guru: Bahwa anda dapat menyadari kenyataan ini dan secara fundamental 
mengubah diri anda sendiri, lihat kembali dan temukan kelemahan di dalam cobaan 
anda yang telah lewat, inilah Xiulian! Khususnya, anda telah menemukan anda belum 
cukup baik berkultivasi, dan anda mencoba untuk lebih rajin. Hal ini sangat baik. 
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Pengikut: Saya melihat berbagai pusat asisten menawarkan lencana Falun Gong 
satu sama lain. Sebagai tambahan, semua praktisi memakai pakaian latihan warna 
kuning yang sama. Hal ini mengingatkan saya pada segalanya mengenai Revolusi 
Besar Kebudayaan. 

Guru: Anda mungkin memiliki terlalu banyak kenangan terhadap Revolusi Besar 
Kebudayaan. Tetapi Revolusi Besar Kebudayaan menyokong hak untuk memberontak. 
Kami tidak menyokong hak untuk memberontak. Kami meminta anda untuk 
memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan menjadi orang yang baik. 

Untuk pakaian latihan, sebenarnya saya telah mengatakannya kepada mereka. 
Ketika ada aktivitas kelompok dan ketika diperlukan untuk memakai pakaian yang 
seragam, anda boleh memakainya jika andamenginginkannya. Saya benar-benar tidak 
mengetahui di mana pakaian-pakaian tersebut dibuat. Kelihatannya daerah yang 
berbeda telah membuat untuk daerah mereka sendiri. Tetapi saya tidak berpikir bahwa 
anda harus memakainya di dalam latihan biasa. Pertama-tama, hal tersebut akan 
kelihatan seperti sebuah agama bagi orang lain. Kedua, ketika anda memakai seragam 
untuk berlatih, orang yang tidak memakai pakaian tersebut tetapi ingin mempelajari 
latihan menjadi tersisih. Jadi jangan memakainya dalam latihan harian. Waktu yang 
paling baik untuk memakainya adalah selama aktivitas kelompok ketika diperlukan. 

Pengikut: Guru yang terhormat mengatakan bahwa seseorang tidak dapat 
mencapai kesempurnaan jika seseorang tidak mencintai musuhnya. Satu tahun telah 
berlalu, dan saya masih tidak dapat memaafkan keegoisan dan kemunafikan orang lain 
sebagaimana yang diminta oleh Guru yang terhormat. 

Guru: Hal tersebut tidak seperti itu. Coba anda pikirkan: Manusia menghancurkan 
diri mereka sendiri dengan keegoisan dan kemunafikan mereka. Bukankah mereka 
sangat menyedihkan? Mereka egois dan munafik. Ketika mereka melakukan perbuatan 
yang makin jahat, apa yang mereka hadapi adalah kemusnahan. Sebaliknya, apa yang 
anda dapatkan adalah sesuatu yang makin baik. Tidakkah anda merasa sedih untuk 
mereka dengan makin meningkatnya anda? Tetapi keegoisan dan kemunafikan 
mereka sendiri bukanlah sesuatu yang patut untuk disedihkan. Manusia berbeda, jadi 
anda harus memaafkan mereka. Sebagai tambahan, musuh yang dicap oleh manusia 
adalah musuh bagi manusia. Coba anda sekalian pikirkan, Mereka bukanlah musuh 
bagi para praktisi Xiulian. Anda seharusnya melebihi manusia biasa. Dapatkah seorang 
Dewa memperlakukan manusia sebagai musuhnya? Manusia yang melebihi manusia 
biasa tidak dapat memperlakukan manusia biasa sebagai musuh mereka. Jadi, saya 
mengatakan kepada setiap orang bahwa anda tidak dapat mencapai kesempurnaan 
jika anda tidak mencintai musuh anda. (Tepuk tangan) Iblis yang merusak Dafa adalah 
pengecualian terhadap aturan ini. 

Pengikut:Para praktisi Dafa dari 25 propinsi dan 48 daerah di Tiongkok mewakili 
para praktisi Dafa dari daerah mereka sendiri untuk mengirimkan salam mereka 
kepada Guru. 

Guru: Terima kasih semuanya. (Tepuk tangan) 



 55

Pengikut:Para praktisi Dafa dari 16 negara mewakili para praktisi Dafa dari 
negara mereka sendiri untuk mengirimkan salam mereka kepada Guru. 

Guru: Saya berterima kasih kepada semua orang. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Dapatkah Guru melakukan satu set gerakan tangan Buddha agung 
sebelum mengakhiri ceramah? 

Guru: Melakukan gerakan tangan Buddha agung? Bukannya saya tidak dapat 
melakukannya untuk anda, saya pasti dapat. Tetapi mulai saat ini, tolong jangan 
menyerahkan permintaan seperti ini di tempat-tempat lain, karena sangat sulit bagi 
banyak praktisi untuk mengerti arti sebenarnya dari gerakan tangan Buddha agung. 
Tolong jangan memperlakukan gerakan tangan tersebut sebagai sebuah pertunjukan 
yang diberikan oleh Guru, kalau tidak saya akan menjadi sangat sedih. Saya tidak akan 
melakukan gerakan tangan tersebut jika manusia tidak mengerti makna yang 
sebenarnya. Jadi, tolong perhatikan masalah ini. 

Baiklah, saya akan melakukan satu set gerakan tangan dari Buddha agung. 

Konferensi berbagi pengalaman kita hampir berakhir, karena ceramah Fa saya 
adalah acara yang terakhir. 

Saya tahu bahwa praktisi senior telah menjadi makin dewasa. Setelah melihat hal 
ini, saya benar-benar merasa sangat gembira. Kalian dapat mengerti Fa dari sudut 
pandang Fa dan benar-benar memperlakukan diri anda sendiri sebagai praktisi Xiulian. 
Kenyataan ini sendiri dengan kuat dan kokoh telah memantapkan bentuk Dafa di dalam 
dunia manusia biasa ini. Hal tersebut tidak dapat dirusak oleh apa pun, hal tersebut 
sekokoh batu karang. (Tepuk tangan) 

Apa yang ada di dalam pikiran seseorang tidak dapat dikuasai oleh suatu 
kekuatan luar. Tentu saja, saya meminta manusia untuk melakukan kebaikan, dan 
setiap orang sedang berlatih kultivasi. Saya telah melihat dampak dari kekuatan, 
keteguhan dari para praktisi yang kokoh bagaikan batu karang. Pada saat yang sama, 
ada juga orang yang duduk di sini yang tidak mengetahui terlalu banyak terhadap Dafa. 
Ada pula orang yang masuk ke ruang konferensi ini dengan alasan-alasan lain. Tanpa 
memerhatikan apakah anda adalah seorang wartawan, seorang mata-mata atau 
memiliki pekerjaan yang lain, saya kira anda belum pernah menjumpai hal seperti ini di 
dalam seumur hidup anda. Apa yang saya ajarkan bukanlah sesuatu yang dapat 
dibicarakan oleh manusia biasa, tidak pula professor yang terbaik atau ilmuwan yang 
terbaik, karena semua ini bukan berasal dari pengetahuan manusia. Anda tidak dapat 
menemukannya dengan mencari di dalam buku apa pun, apakah buku dari luar negeri 
maupun dalam negeri, yang kuno maupun modern. Sebenarnya ada sebagian buku 
mengenai Xiulian, namun tidak satupun di antaranya yang diungkapkan dengan jelas 
dan rahasia yang sebenarnya tidak diungkapkan, jadi buku tersebut tidak dapat 
digunakan sebagai bimbingan di dalamXiulian. Ada sedikit orang di dalam periode 
peradaban manusia ini yang dapat menjelaskan segalanya yang benar di dalamXiulian. 
Saya tidak mengatakan bahwa saya membandingkan mereka dengan diri saya sendiri, 
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saya juga tidak ingin membandingkannya. Tetapi apa yang saya beri tahu anda adalah 
sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah anda dengarkan lagi. (Tepuk tangan) 

Kehidupan manusia tidak lama, dan manusia memilih jalan mereka sendiri. 
Manusia memutuskan bagaimana mereka akan mengambil jalan mereka sendiri, dan 
tidak ada satupun yang dapat memaksa yang lain. Manusia di sini merasa bahwa Fa ini 
adalah baik. Mereka merasakan kebaikan Fa, jadi mereka berlatih kultivasi. Jadi, setiap 
orang harus meletakkan diri sendiri di dalam posisi tersebut dan memikirkan untuk apa 
anda hidup, dan untuk siapa anda hidup. Anda mungkin membiarkan kesempatan ini 
berlalu, dan hal tersebut akan menjadi sebuah kehilangan yang tidak dapat tergantikan 
tidak peduli betapa menyakitkan dan menyesalnya perasaan anda selamanya. Tidak 
peduli bagaimana dan mengapa anda datang ke sini hari ini, mungkin ini adalah 
sebuah cara yang membimbing anda untuk mendapatkan Fa. (Tepuk tangan) 

Ketika saya, Li Hongzhi, melakukan hal ini, saya telah memikirkan dengan matang 
bahwa saya ingin bertanggung jawab terhadap manusia dan juga terhadap 
masyarakat; dengan demikian saya baru melakukan tugas ini. Jika saya akan 
mengecewakan masyarakat dan manusia, saya tidak akan pernah melakukan tugas ini, 
dan tidak akan pernah ada begitu banyak orang yang belajar Fa. Kenyataan 
menunjukkan bahwa saya tidak membawa masalah kepada masyarakat. Sebaliknya 
ketidak-benaran dari banyak hal-hal yang tidak benar dibeberkan di depan saya dan 
Dafa, sehingga mereka berdiri menentang saya dan Dafa. Itu bukan kesalahan saya. 
Pastinya tidak ada yang salah dengan kenyataan bahwa saya menyuruh orang untuk 
melakukan kebaikan. Juga tidak ada yang salah dengan kenyataan bahwa saya 
menyuruh orang untuk melakukan hal yang lebih baik. Karena apa yang telah dilakukan 
para praktisi dan saya adalah sangat lurus, semua yang tidak baik dan kurang baik 
merasakan ketidak-stabilan. 

Ya, saya pernah mengatakan bahwa sangat sulit untuk meminta seseorang 
menjadi orang yang baik. Hal tersebut bukan untuk mengubah seseorang pada tingkat 
permukaan. Dia tidak akan mengubah dirinya sendiri kecuali hatinya benar-benar 
tergerak. Lalu, perubahan semacam ini tidak akan pernah dihancurkan oleh kekuatan 
apa pun. (Tepuk tangan) Saya juga melihat bahwa manusia mempunyai sifat ke-
Buddha-an. Tidak peduli betapa buruknya masyarakat manusia telah merosot, manusia 
masih mempunyai hati yang baik, maka untuk alasan inilah saya datang untuk 
melakukan hal ini. 

Kenyataan telah membuktikan bahwa kita telah mencapai hasil seperti ini. Adalah 
hal yang sangat membahagiakan saya untuk melihat bahwa para praktisi Dafa dapat 
gigih maju di dalam Dafa dan terus meningkatkan tingkat mereka. Sebagaimana untuk 
pandangan terhadap kita di dalam masyarakat, saya kira asalkan Dafa dan saya 
mengambil jalan yang lurus dan para praktisi saya melakukan hal yang benar, tidak 
peduli berapa banyak pendapat yang menyimpang di luar sana, mereka semua akan 
berubah. (Tepuk tangan) Semua orang yang tidak memahami kita, dan mereka yang 
menyerang kita, memiliki komentar yang sama: "Anda telah melakukannya sebaik itu?" 
Hal tersebut tidak mungkin." Ini berarti, mereka tidak memercayai bahwa masih ada 
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orang baik di dalam masyarakat manusia. Jadi kita harus melakukannya dengan baik 
untuk diperlihatkan kepada mereka!!! (Tepuk tangan) 

Saya kira alasan utama bahwa mereka yang tidak mengetahui fakta sebenarnya 
menentang kita adalah bahwa mereka tidak benar-benar mengerti kita. Jadi, kita dapat 
membuat mereka mengerti kita dan mengetahui kita---menggunakan cara apa pun 
diperbolehkan. Apakah dengan menggunakan jalur biasa maupun tidak biasa, biarkan 
pintu terbuka lebar, dan biarkan mereka mengetahui apa pun yang mereka inginkan 
dan melihat apa pun yang mereka inginkan. Jika anda ingin mengetahui sesuatu, 
asalkan anda tidak memiliki keinginan untuk membahayakan kami, lakukan 
sebagaimana yang anda inginkan. Jika di dalam ini benar-benar ada masalah, maka ini 
pastilah bukan sebuah tanah murni. Saya berani memberi tahu setiap orang melakukan 
hal ini, dan berani membiarkan anda melakukan hal ini, karena kita dapatmencapainya: 
Ini adalah benar-benar sebuah tanah murni!!! (Tepuk tangan). 

Kita bukan agama, apalagi agama sesat. Para praktisi saya hanya berlatih 
kultivasi. Mereka yang tidak dapat mencapai kesempurnaan masih dapat menjadi 
orang yang baik di dalam masyarakat biasa. Dengan begitu banyak orang berperan 
dalam masyarakat, mereka akan menguntungkan masyarakat tidak peduli di negara 
mana mereka berada. Dafa dapat memperkokoh kestabilan masyarakat, dan 
mengubah hati manusia menjadi baik, maka saya kira Dafa akan diterima di negara 
manapun. Para praktisi Dafa dan saya pasti tidak bermaksud untuk melakukan sesuatu 
untuk masyarakat manusia biasa. Saya, Li Hongzhi, sejak semula telah mengatakan 
bahwa saya tidak bermaksud melakukan sesuatu untuk masyarakat manusia biasa, 
tetapi hal-hal yang saya lakukan pasti bermanfaat bagi masyarakat manusia biasa. 
Saya tidak ingin melakukan sesuatu untuk masyarakat manusia biasa, saya hanya 
ingin bertanggung jawab terhadap para praktisi Xiulian. Tentu saja, akan ada lebih 
banyak orang belajar Dafa; mereka pasti akan membawa dampak positif bagi 
masyarakat. Mereka akan membentuk suatu medan yang sangat hebat, dan akan ada 
banyak orang seperti ini. Mereka akan membawa perbaikan moral di dalam masyarakat 
secara keseluruhan. 

Banyak wartawan dan banyak orang bingung mengapa ada begitu banyak orang 
belajar Fa ini? Mengapa demikian? Orang yang hadir di sini mungkin telah melihatnya. 
Hal tersebut karena kami menyuruh orang mengambil langkah yang benar dan menjadi 
orang yang benar-benar baik. Di sini tidak ada hal yang kotor dan jelek seperti yang 
terdapat di dalam masyarakat. Kami akan memurnikan semua hal yang tidak benar dan 
menjadi orang yang berguna bagi orang lain dan masyarakat sampai kami mencapai 
tingkat kesempurnaan. Kami tidak menerima biaya, kami tidak membimbing anda untuk 
melakukan hal-hal yang tidak baik, dan kami tidak terlibat di dalam politik. Itulah alasan 
mengapa ada begitu banyak orang yang belajar. Hal ini dipandang rendah oleh mereka 
yang tidak percaya bahwa masih ada orang yang baik di antara manusia!! (Tepuk 
tangan) 

Saya tidak ingin mempromosikan diri saya sendiri, maka saya berusaha untuk 
tidak bertemu dengan media massa. Untuk mereka yang tidak mengetahui kami dan 
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ingin mewawancarai kami, ada banyak praktisi dan mereka akan menjelaskannya 
kepada anda. Jika anda tidak mengerti Fa kami dan ingin menanyakan saya apakah 
Falun Gong itu, saya tidak akan menemui anda walaupun jika anda memaksa untuk 
bertemu saya. Anda harus membaca buku saya dulu dan mengerti sekelompok orang 
ini. Setelah itu saya akan menemui anda. (Tepuk tangan) 

Kalian semua mengetahui bahwa hal tersebut tidak dapat dijelaskan dengan 
beberapa patah kata, karena Dafa bukan sesuatu dari manusia biasa. Jadi, wartawan 
yang tidak memahami kami mengutip sebagian kata-kata saya dari konteksnya, dan 
membuat komentar berdasarkan pikiran dan imajinasi mereka sendiri. Saya tidak ingin 
membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Mereka berkelakuan sebagai orang yang baik, 
namun kalian mengatakan mereka sesat. Hal ini sangat tidak adil, dan hal tersebut 
melukai perasaan mereka. (Tepuk tangan) Pemberitaan kalian terlalu jauh 
menyimpang, maka saya tidak ingin membicarakannya terlalu banyak. Saya berharap 
semua pengikut Dafa saya yang sejati berkultivasi dapat gigih maju mencapai 
kesempurnaan secepat mungkin. (Tepuk tangan panjang). 

Terima kasih kepada anda sekalian! 


