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Ceramah Fa pada Konferensi Fa di Singapura 

(Li Hongzhi, Singapura, 22-23 Agustus 1998) 

Salam kepada para praktisi! (Tepuk tangan, "Salam kepada Guru.") 

Saya tahu di antara peserta ada praktisi Singapura kita, masih ada banyak yang 

datang menempuh perjalanan jauh dari Tiongkok, dan negara-negara lain, juga dari 

banyak daerah lainnya. Tujuan dari konferensi Fa kali ini adalah melalui saling berbagi 

pengalaman satu sama lain, dapat menemukan jarak kesenjangan, agar kalian dapat 

meningkatkan taraf tingkatan dengan secepatnya, ini adalah tujuan secara umum. 

Namun ada banyak praktisi yang ingin bertemu dengan saya, karena mereka telah 

memperoleh pemahaman yang makin lama makin dalam terhadap Fa, di dalam Xiulian 

jangka panjang mempunyai banyak penghayatan pribadi, perasaan yang dialami 

sendiri dalam berbagai aspek juga makin lama makin banyak. Banyak dari kalian 

termasuk yang tidak pernah mengikuti kelas ceramah yang saya adakan dahulu di 

Tiongkok pada masa-masa awal, dan banyak yang belajar dan berlatih sendiri. Oleh 

karena itu hasrat ingin bertemu saya sangatlah mendesak. Saya juga mengetahui 

bagaimana perasaan kalian, dengan demikianlah kalian telah datang. Masih ada 

banyak lainnya yang memiliki pemikiran demikian juga ingin datang. Saya sangat 

mengerti perasaan kalian, tetapi saya kira dahulu pada awalnya ketika saya sendiri 

mengajar Fa, yang paling utamanya memang adalah mengajar Fa. 

Sekarang Fa sudah diajarkan kepada publik dan buku-buku telah beredar secara 

luas di masyarakat, praktisi kita juga memiliki buku-buku itu. Dengan demikian, kalian 

semua dapat mempelajari Fa dan Xiulian, hasilnya adalah sama seperti pada masa itu 

saya mengajar Fa dan mengadakan sendiri kelas ceramah, apapun tidak ada yang 

tercecer. Dengan begitu sekarang yang terpenting adalah bagaimana menyediakan 

lingkungan yang stabil agar kalian dapat meningkatkan diri di dalam Xiulian secepat 

mungkin. Melalui belajar Fa dan Xiulian, kalian telah memahaminya. Tahu bahwa Shifu 

benar-benar sedang memedulikan kalian dan bertanggung jawab untuk kalian. Dari itu 

peningkatan kalian juga adalah secara sistematis dan dalam pengaturan, setiap orang 

mempunyai suatu jalur kultivasi yang sistematis. Dikarenakan keinginan kalian untuk 

bertemu saya, menyebabkan pikiran kalian terombang-ambing, sehingga tidak dapat 

Xiulian dengan hati yang tenang, atau mungkin pergi ke mana-mana mencari saya, 

dengan demikian juga akan memengaruhi proses Xiulian kalian. Fa telah diajarkan 

kepada publik, tetapi apakah pernah terpikirkan oleh kalian, bahwa peningkatan kalian, 

Xiulian kalian, itu barulah yang terpenting. Jika kalian tidak dapat meningkat, tidak 

dapat Xiulian, maka Fa yang saya ajarkan ini sama saja dengan sia-sia. 

Sebagaimana Xiulian kalian merupakan prioritas utama, maka urusan apapun 

tidak dapat mengganggunya. Saya hanya ingin memberitahukan pada anda sekalian, 

bahwa di dalam Xiulian, haruslah memantapkan hati untuk Xiulian, jangan membiarkan 

diri sendiri dipengaruhi oleh sifat hati manusia biasa apapun. Jika kalian benar-benar 

adalah demi Xiulian, demi peningkatan taraf kondisi dan menemukan kekurangan diri 
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sendiri, atau datang untuk melihat keadaan Xiulian praktisi Singapura, mendengarkan 

pengalaman-pengalaman mereka, untuk mendorong diri sendiri bagaimana meningkat, 

seandainya kalian semua berpikir demikian, saya niscaya akan sangat senang. Tentu 

saja, keinginan anda sekalian untuk bertemu dengan Shifu juga tidak salah, hanya saja 

perasaan rindu dari kalian ini janganlah terlalu kuat. Bagaimanapun juga, sifat hati 

manusia biasa ini harus dilepaskan, jika tidak, kalian akan memandang saya dengan 

perasaan manusia biasa, memandang Fa dengan pemikiran manusia biasa, ini akan 

menyebabkan suatu hambatan yang serius terhadap peningkatan kalian, kita semua 

harus memerhatikan hal tersebut. 

Banyak orang dari kalian tidaklah mudah datang ke sini, ada orang mungkin sibuk 

dengan pekerjaan, sehingga harus secara khusus meluangkan waktu bergegas datang 

ke Singapura, keadaan yang bagaimanapun juga ada. Karena kalian sudah datang ke 

sini, saya kira seharusnya menenangkan hati, mendengarkan bagaimana praktisi 

Singapura Xiulian dan meningkatkan diri, bagi praktisi yang datang dari luar daerah 

anggap saja perjalanan ini sebagai satu kali kesempatan menimba pengalaman. 

Saya semula datang untuk menghadiri konferensi Fa kali ini, dan mendengarkan 

pembicaraan anda sekalian. Namun bagaimanapun juga, ada banyak praktisi kita yang 

masih terdapat banyak hal yang tidak dipahami. Karena Dafa sedang diajarkan di 

dunia, sudah tentu secara terus-menerus ada praktisi baru dan pengikut baru yang ikut 

belajar, dengan demikian mereka pasti mempunyai pertanyaan yang begini dan begitu. 

Sesungguhnya pertanyaan apa saja juga dapat ditemukan jawabannya di dalam buku. 

Tetapi ada beberapa praktisi kita masih tidak merasa yakin, selalu ingin menanyakan 

lagi. Oleh karena itu saya seyogianya memberikan kepada anda sekalian kesempatan 

seperti ini. Waktu konferensi selama dua hari, saya sekarang tidak ingin banyak 

berbicara, utamanya adalah mendengarkan anda sekalian berbicara. Tunggu sampai 

besok sore, saya akan meluangkan waktu satu sore hari untuk menjawab pertanyaan 

bagi anda sekalian. Kalian boleh mengajukan lebih banyak pertanyaan yang 

berhubungan dengan Xiulian, saya akan menjawabnya untuk anda sekalian. Saya kira 

dengan waktu setengah hari sudah cukup, karena waktu seluruhnya hanya dua hari. 

Sedangkan praktisi kita perlu mengatur pembicaraan, masih ada kegiatan lainnya, kita 

berusaha agar konferensi Fa ini diselenggarakan dengan sempurna. Konferensi skala 

besar seperti ini di Singapura juga merupakan yang pertama kali, lagi pula telah datang 

begitu banyak praktisi luar daerah, berbagai aspek pekerjaan dari penyelenggaraan 

sungguh tidak mudah. Anda sekalian tahu bagaimana melakukannya, sehingga dapat 

menanganinya dengan sangat baik, tanpa harus saya banyak mengutarakan kepada 

kalian. 

Selanjutnya saya bicarakan lagi mengenai situasi keseluruhan dari Dafa kita saat 

ini. Dahulu ketika saya mengajar Fa di Tiongkok, negara itu sedang dalam masa 

pembaharuan dan keterbukaan. Saya mempunyai sebuah perasaan: pikiran orang-

orang sedang berubah ke arah kondisi perkembangan ekonomi, oleh karena itu saya 

perkenalkan perangkat benda ini pada saat itu. Banyak orang dikarenakan konsep 

pikiran yang terbentuk sejak periode waktu yang lama, sehingga membuat mereka 

memerlukan sebuah proses transisi di dalam memahami Fa. Setelah melalui satu 
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periode waktu belajar Fa, mereka baru memahami apa yang saya ungkapkan. 

Kemudian saya temukan, terutama masa akhir-akhir ini, praktisi baru di dalam 

memperoleh Fa tampaknya mengungguli praktisi lama, yaitu mereka tidak ada 

hambatan di dalam persepsi pemahamannya, sebentar saja sudah dapat menerima, 

dan segera sudah meleburkan diri ke dalam, tanpa ada suatu proses pengenalan: 

Apakah saya dapat mempelajarinya? Apakah saya ingin mempelajarinya? Mereka tidak 

memiliki pertanyaan semacam ini; tidak juga merasa apakah prinsip-prinsip yang anda 

katakan itu betul atau tidak? Dengan kata lain, walaupun praktisi-praktisi kita ini 

memperoleh Fa belakangan, namun saya temukan bahwa mereka tidak tertinggal, 

melalui usaha mereka sendiri dengan cepat sudah dapat menyusul. 

Saya kira situasi keseluruhan Dafa, para praktisi di dalam pengenalan terhadap 

Fa, adalah makin lama makin mendalam, pemahaman terhadap Fa juga makin lama 

makin dalam, benar-benar mengetahui apakah Fa itu. Ini telah terjadi perubahan besar 

dari saat permulaan yang memandang Fa dengan perasaan-perasaan manusia dan 

cara berpikir manusia, benar-benar telah terjadi perubahan yang sangat besar, sama 

sekali berbeda dengan saat awal. Jadi dapat dikatakan, kalian sungguh-sungguh 

sedang Xiulian di dalam Fa, tidak menggunakan Qing manusia, perasaan terima kasih 

dan balas budi, atau berbagai konsep manusia biasa, untuk memandang Fa dan 

menilai Fa, hal-hal demikian sudah makin berkurang. Ini berarti bahwa Fa kita makin 

lama makin murni di lingkup masyarakat manusia biasa ini. 

Apa yang disebut menyempurnakan dan mengharmoniskan Fa? Mungkin banyak 

peserta Xiulian kita tidak tahu. Fa yang begitu besar, dapat menyelamatkan kita, dapat 

memungkinkan kita Xiulian mencapai tingkatan dan taraf kondisi yang berbeda, dapat 

membuat kita mencapai kesempurnaan. Mengapa masih memerlukan manusia untuk 

menyempurnakan dan mengharmoniskannya? Sesungguhnya, kita semua mungkin 

telah berpikir mengenai hal ini: masyarakat manusia biasa juga merupakan sebuah 

manifestasi dari Dafa alam semesta yang tak terbatas pada tingkat manusia yang 

adalah paling rendah ini, segala bentuk manifestasi di dalam masyarakat manusia 

biasa, juga adalah Fa ini yang memberikan dan menciptakannya. Jadi sebagai seorang 

yang Xiulian, kita sedang menggunakan lingkungan yang demikian untuk berkultivasi. 

Walaupun masyarakat manusia biasa dianggap buruk jika dipandang dari tingkat-

tingkat berbeda, namun bagaimanapun juga, ia juga merupakan suatu tingkatan, suatu 

taraf kondisi yang diciptakan oleh Fa. Dengan demikian, jika kalian telah jelas 

bagaimana kita di dalam Xiulian melompat ke luar dari tingkatan ini, bagaimana 

membebaskan diri dari berbagai tingkah laku dan konsep pikiran masyarakat manusia 

biasa, kalian niscaya dapat menerobos rintangan tersebut, dan sekaligus meningkat ke 

atas. Ini adalah yang kalian harus capai dalam Xiulian. 

Jika anda tidak dapat melepas hal-hal manusia biasa, kemungkinan itu akan 

menghambat Xiulian anda dengan serius. Namun sekarang kebejatan standar moral 

dan kemerosotan nilai moral manusia, telah membuat segala sesuatu yang Fa ciptakan 

bagi makhluk hidup pada tingkatan ini mengalami perubahan. Dengan demikian sulit 

bagi manusia untuk mengetahui bahwa masih terdapat suatu standar kebenaran di 

dalam masyarakat manusia biasa. Orang yang tanpa standar ini akan berani 
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melakukan apa saja, berbuat apa saja, apapun tak ada yang ditakuti. Dengan demikian 

menyebabkan kebejatan moral masyarakat, dan konsep-konsep masyarakat. Yang 

terwujud dalam masyarakat manusia biasa berupa berbagai macam fenomena yang 

tidak sehat serta kejahatan-kejahatan. 

Untuk menyempurnakan dan mengharmoniskan Fa, kalian pertama mesti menjadi 

seorang yang baik. Di saat kalian menjadi seorang yang baik, bersamaan kalian sudah 

sedang menyempurnakan dan mengharmoniskan Fa. Namun bagaimanapun juga, 

kalian sedang Xiulian di tengah manusia biasa, kalian masih harus lebih tinggi 

melampaui semua hal ini. Jadi bagaimana kalian sendiri dapat benar-benar memahami 

Fa, berkultivasi di dalam Fa, dan menjadi seorang praktisi Xiulian yang sejati dan 

penuh martabat. Dengan demikian anda sekalian seyogianya sedang 

menyempurnakan dan mengharmoniskan Fa, dengan kata lain, anda juga sedang 

membela Fa. Karena penampilan setiap praktisi di tengah masyarakat manusia biasa, 

semuanya mewakili citra Falun Dafa, bukankah demikian? Jika kita berbuat tidak baik, 

maka tanpa diragukan lagi akan mencoreng Dafa, bersamaan itu juga tidak dapat 

dikatakan bahwa kita sedang menyempurnakan dan mengharmoniskan Fa. Ada orang 

yang mengatakan, kita harus membela Fa dan melindungi Fa; bila ada orang lain 

mengatakan kita tidak baik, kita harus menghadapinya sedemikian rupa. Terutama bila 

ada orang memfitnah Dafa kita, atau memperlakukan kita dengan tidak adil, banyak 

orang di antara kita sering menjadi berang, ingin mengambil sesuatu tindakan untuk 

menghadapinya secara khusus. Mereka memperlakukan kita tidak baik, kita juga harus 

melakukan hal yang sama terhadap mereka, jika demikian kita sama seperti 

menyamakan diri dengan manusia biasa, tidak ada bedanya dengan mereka. 

Sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, melindungi Fa tidak berarti 

menggunakan kekerasan. Baik dan jahat dua sisi ini eksis bersamaan pada diri 

seseorang. Kita menyingkirkan sisi jahat itu, dan hanya menggunakan sisi yang baik 

untuk melindungi Fa. Bila orang lain mengatakan kita tidak baik, kita seharusnya 

memperkenankan mereka mengerti bagaimana baiknya kita, mengemukakan 

alasannya kepada dia, sepenuhnya menggunakan sisi yang baik. Seringkali ketika 

manusia biasa menjumpai suatu masalah, dia cenderung menggunakan suatu cara dari 

sisi negatif, maka dia akan mengambil suatu tindakan yang ekstrem, atau 

menggunakan kekerasan, bagi kita semua ini tidak dapat dibenarkan. Saya sering 

mengucapkan sebuah kata, jika seseorang terbebas dari konsep pribadi apapun, tidak 

berpijak di atas kepentingan pribadi sebagai titik tolak, dengan tulus hati demi kebaikan 

orang lain, saat dia menunjukkan kekurangan orang lain, atau memberi tahu orang lain 

mana yang benar, orang itu akan terharu hingga meneteskan air mata. 

Keampuhan dari kebaikan ini sangat besar, hanya saja ketika orang-orang di 

dalam masyarakat manusia biasa mengatakan suatu hal yang baik kepada orang lain, 

selalu mengandung konsep dirinya sendiri, bahkan mempunyai kecenderungan hati 

yang takut dirinya dirugikan, dan ingin melindungi diri sendiri. Ada banyak hal dari 

berbagai aspek tercampur ke dalam, sehingga kata-kata yang diucapkan, 

kedengarannya sudah tidak enak, sudah tidak murni lagi, bahkan sering mengandung 

emosi. Jika kata-kata anda benar-benar berasal dari kebaikan hati, tidak tercampur 
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oleh konsep pribadi apapun di dalamnya, kata-kata yang anda ucapkan itu benar-benar 

akan mengharukan orang lain. 

Apa yang saya bicarakan di sini adalah bagaimana kita menyempurnakan dan 

mengharmoniskan Fa di dalam masyarakat manusia biasa, bagaimana supaya Fa ini 

tidak dirugikan, banyak orang dari kita telah menjelaskan alasan kita kepada berbagai 

instansi pemerintah di tengah masyarakat, saya katakan ini adalah suatu hal yang 

bagus. Jika mereka mau mendengarnya, kemungkinan mereka akan menjadi satu 

anggota dari orang-orang baik, sayang sekali jika mereka tidak mau mendengarnya. 

Jika mereka benar-benar ingin memahami Fa kita, asalkan mereka membaca buku, 

mempelajari Fa, saat mereka sungguh-sungguh telah mencoba memahaminya, maka 

mereka akan tahu apa gerangan kita ini. Umumnya orang-orang yang mengatakan kita 

tidak baik adalah yang belum memahami, orang-orang yang tidak memahami kita. 

Segala sesuatu dari kita adalah terbuka, tidak ada hal apapun yang takut diketahui 

orang, jalan yang kita tempuh ini amat lurus. Saya sering mengatakan, justru karena 

jalan yang kita tempuh amat lurus, maka segala sesuatu yang tidak lurus, tidak cukup 

lurus, bahkan yang kurang sempurna di dalam masyarakat manusia biasa, semuanya 

akan menganggap kita sebagai hambatan bagi mereka. Karena kita begitu baik, 

mungkin ada hal-hal tertentu akan tampak kekurangannya, sehingga mereka akan 

berperan tidak baik terhadap kita, hal ini sudah pasti. Jika sesuatu yang lurus tidak ada 

orang yang menentang tatkala diajarkan ke publik, maka saya katakan kemungkinan 

besar itu adalah sesuatu yang sesat. (Tepuk tangan) 

Dibicarakan dari aspek lain, Dafa kita tersebar di tengah masyarakat manusia 

biasa, serangan seenaknya dari orang-orang atau instansi yang tidak memahami kita, 

atau beberapa definisi yang sembarangan dicapkan kepada kita, atau sejumlah 

tindakan tidak pantas yang dilakukan terhadap kita, saya pikir kita juga harus melihat 

sejenak dari aspek diri kita sendiri atas masalah-masalah tersebut. Mengapa bisa 

terjadi hal demikian, apakah karena kita sendiri atau pusat bimbingan, tempat latihan, 

atau praktisi tertentu di antara kita berbuat tidak tepat? Jika kita dapat mengevaluasi 

dari aspek kita sendiri di saat menjumpai masalah apapun, saya katakan bahwa orang 

tersebut sungguh luar biasa, di jalan anda mencapai kesempurnaan niscaya tidak ada 

rintangan apapun yang dapat menghalangi anda. Kita umumnya di saat menjumpai 

masalah apapun, selalu memandang ke luar, mengapa kamu memperlakukan saya 

seperti ini? Dalam hati merasa telah diperlakukan tidak adil, bukan sebaliknya 

memeriksa diri sendiri, ini merupakan hambatan paling besar dan paling fatal bagi 

semua makhluk hidup. Di masa lampau ada sebagian orang mengatakan bahwa 

Xiulian tidak akan dapat berhasil, bagaimana dapat berhasil? Karena hal inilah 

hambatan yang terbesar, siapapun tidak mau memeriksa diri sendiri di tengah konflik, 

merasa dirinya telah mengalami penderitaan, telah diterpa kemalangan, masih harus 

mencari sebab dalam diri sendiri, untuk melihat diri sendiri dalam hal mana telah 

melakukan kesalahan, ini sungguh-sungguh sulit dilakukan. Jika seseorang sanggup 

berbuat demikian, saya katakan bahwa dalam perjalanan ini, dalam perjalanan Xiulian 

ini, dalam keabadian jiwa anda, apapun tak ada yang dapat menghalangi anda, 

sungguh adalah demikian. Karena kita memiliki kemampuan berpikir, di hadapan 
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prinsip-prinsip, walaupun kadang-kadang kita mengerti dalam hati namun masih gagal 

melewatinya, tetapi bagaimanapun juga, di dalam hati kita mengerti dan tahu mana 

yang benar, mana yang salah. Sekali atau dua kali mungkin gagal melakukannya 

dengan baik, selanjutnya kita akan dapat melakukannya dengan baik, kuncinya terletak 

pada bagaimana anda mengetahui diri sendiri, bagaimana dapat dengan tepat 

memperlakukan diri sendiri, mencari penyebab dalam diri sendiri. 

Dahulu ada banyak praktisi kita dalam menghadapi konflik dengan orang-orang di 

luar lingkungan kita, atau orang-orang di masyarakat, atau ketidak-adilan dari suatu 

instansi dalam masyarakat, kita seringkali tidak mencari penyebabnya dari aspek kita 

ini, tetapi menitikberatkan pada aspek yang lain. Ada sejumlah hal memang sangat 

buruk, mereka bermaksud merusak kita, akan tetapi apakah anda pernah berpikir, 

walaupun dia itu buruk, walaupun dia merupakan perwujudan dari iblis, tetapi 

bagaimana dia dapat terjadi secara kebetulan? Bukankah dengan demikian sedang 

menggunakan sisi negatif dia itu untuk diperlihatkan kepada kita akan sisi negatif kita 

sendiri? Saya sering mengatakan, ketika dua orang mengalami konflik, masing-masing 

seharusnya saling memeriksa diri sendiri. Bukan hanya kalian kedua pihak bila terjadi 

konflik harus memeriksa diri sendiri, tetapi pihak yang menyaksikan masalah ini juga 

harus memeriksa diri sendiri, dengan demikian, saya mengatakan baru dapat maju 

pesat sekali di dalam peningkatan. 

Anda semua tahu bahwa jiwa kehidupan kita terbentuk dari materi mikroskopis 

yang berbeda tingkat, di antaranya ada yang sangat mikroskopis. Kita Xiulian berada 

pada taraf kondisi yang sangat mikroskopis, dapat dikatakan, sedang mengubah anda 

dari sumber hakiki jiwa anda, dengan tiada hentinya mengubah anda, kemudian 

menerobos ke permukaan, tiada hentinya menerobos ke permukaan, tiada hentinya 

mengubah anda ke arah permukaan. Bila pengubahan telah selesai seluruhnya ke 

permukaan, anda niscaya telah mencapai kesempurnaan, kita menempuh cara yang 

demikian. Oleh karena itu sebelum kita mencapai taraf di mana lapis permukaan dapat 

diasimilasi oleh Fa, anda akan selalu memiliki tingkah laku, pemikiran dan perbuatan 

manusia biasa dari taraf kondisi yang berbeda, ini adalah pasti. 

Ada sebagian praktisi kita datang mengatakan pada saya, “Guru, saya telah 

Xiulian sekian lama, saya juga merasa bahwa pemahaman saya terhadap Fa kadang-

kadang tidak seperti kondisi pada praktisi baru umumnya, namun mengapa di dalam 

pikiran masih muncul konsep-konsep yang tidak baik?” Ini adalah sebuah pertanyaan 

yang terpikir oleh setiap orang yang hadir di sini. Saya beri tahu anda semua, di dalam 

proses Xiulian, kalian adalah diubah mulai dari sumber hakiki jiwa kalian, sebelum 

pengubahan kalian mencapai pada paling permukaan, pikiran manusia biasa akan 

selalu eksis. Apa manfaat dan kekurangan dari hal ini? Manfaatnya adalah anda dapat 

mempertahankan lingkungan Xiulian seperti ini di tengah manusia biasa, yang 

memungkinkan anda terus meningkat, meningkat dengan lebih cepat. Apa 

kekurangannya? Anda tidak pernah merasakan sesungguhnya di tingkat mana anda 

berada. Dalam jangka waktu tertentu, ketika anda Xiulian dengan baik sekali, 

pemahaman terhadap Fa juga sangat baik, isi buku juga dapat dihafalkan, yaitu ketika 

anda telah mencapai standar pada suatu taraf kondisi, segera dipisahkannya bagi 
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anda, dipisahkan dari bagian anda yang belum berhasil dikultivasi. Anda akan tiba-tiba 

merasa, mengapa pemahaman saya terhadap Fa tidak baik lagi? Mengapa pikiran 

saya menjadi buruk lagi? Anda akan mempunyai perasaan demikian. 

Seseorang Xiulian di tengah manusia biasa, bagian anda yang telah berhasil 

dikultivasi, sudah merupakan sebagian yang agung dan penuh martabat dari Dewa. 

Dengan demikian, Dewa niscaya tidak dapat memiliki tingkah laku yang sama seperti 

manusia biasa di dalam masyarakat, ini mutlak tidak diperkenankan, begitu bersikap 

demikian dia akan jatuh. Demi menjamin agar anda dapat Xiulian di tengah manusia 

biasa, juga supaya anda tidak jatuh, maka asalkan suatu lapisan anda telah mencapai 

standar akan segera dipisahkan, bagian yang telah berhasil dikultivasi selamanya diam 

tak bergerak di sana, bebas dari pikiran apapun, tidak terlibat dalam perilaku manusia 

apapun, dengan demikian telah menjamin anda tidak akan jatuh ke bawah. Seiring 

dengan Xiulian anda secara terus-menerus, anda hanya dapat meningkat dengan tiada 

hentinya. Di sini saya mengutarakan sebuah dalil yang lain, yaitu di dalam Xiulian, anda 

dengan tiada hentinya sedang mengubah diri sendiri dari tingkat mikroskopis, terus 

menerobos hingga ke permukaan. Sampai lapisan permukaan telah sepenuhnya 

terasimilasi, anda niscaya telah mencapai kesempurnaan. 

Dengan demikian di dalam proses Xiulian kita, sebelum kita mencapai 

kesempurnaan akan selalu ada pikiran manusia biasa dan penampilan manusia biasa. 

Lagi pula masih akan menemukan sebuah masalah, yaitu kadang-kadang pikiran anda 

menjadi makin buruk. Mengapa demikian? Karena banyak unsur benda buruk 

mempunyai akar, tidak hanya eksis pada lapisan partikel terbesar, tetapi juga ada 

dalam partikel-partikel yang berbeda. Oleh karena itu, coba anda semua pikirkan, kita 

di dalam Xiulian sedang tiada hentinya menerobos ke permukaan, unsur benda buruk 

di dalam partikel mikroskopis anda, secara terus-menerus disingkirkan dan 

disingkirkan, yang tertinggal niscaya yang ada di paling permukaan. Yang paling 

permukaan adalah yang paling buruk. Namun ada satu hal, yang paling buruk itu justru 

yang paling lemah, asalkan anda dapat mengendalikan diri di dalam Xiulian, anda 

dengan mudah dapat menekan hal-hal buruk itu, kemudian melenyapkannya di dalam 

Xiulian, termasuk berbagai konsep-konsep yang ada di dalam pikiran anda. 

Prinsip yang saya bicarakan ini mungkin anda semua mendengarnya dan telah 

mengerti: "Oh, jadi demikian halnya, manusia di dalam Xiulian sejak permulaan hingga 

akhir mungkin saja terdapat pikiran buruk yang eksis, mulai hari ini saya tidak 

memedulikannya, juga tidak takut lagi, dia ingin berpikir bagaimana biarkanlah." Hal ini 

tidak dapat diterima, karena anda adalah seorang praktisi Xiulian, jika anda tidak 

mengendalikan diri pada tingkat permukaan, anda sama dengan tidak Xiulian, 

demikianlah kaitannya. Saya di dalam membicarakan kondisi Xiulian secara 

keseluruhan dari praktisi kita, sambilan telah membicarakan beberapa masalah. 

Masih ada satu hal, Dafa kita tersebar di tengah masyarakat manusia biasa, 

mengapa menerapkan bentuk cara semacam ini? Anda semua tahu, kita ini longgar 

dalam kepengurusan, tidak memiliki daftar anggota apapun, misalnya Mr. Zhang atau 

Mr. Li; anda ini siapa, umur berapa, tinggal di mana, semuanya tidak tercatat. Asalkan 
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anda Xiulian, saya akan memerhatikan anda. Karena unsur benda dalam Xiulian tidak 

terefleksi pada dimensi masyarakat manusia ini, maka bentuk-bentuk permukaan 

hanya merupakan formalitas belaka dan tidak ada guna apapun. Jika anda tidak 

Xiulian, pencatatan nama anda hanya untuk melengkapi jumlah, bukan Xiulian. Dengan 

demikian kita sepenuhnya mengesampingkan bentuk perwujudan apapun dari manusia 

biasa. 

Kita hanya memandang hati seseorang, asalkan anda Xiulian, saya akan 

memerhatikan anda; asalkan anda Xiulian, anda adalah praktisi kami. Sementara anda 

berlatih Gong, pembimbing kami akan mengorganisasi anda sekalian untuk belajar Fa, 

demikianlah halnya. Kita tidak memiliki struktur organisasi apapun seperti administrasi 

pada masyarakat manusia biasa, tidak menyimpan uang, tidak menyimpan kekayaan. 

Anda sekalian datang ke sini semua atas biaya sendiri, saya Li Hongzhi juga tidak akan 

meminta sepeser pun dari anda. Pekerjaan apapun yang kita lakukan adalah wajib, 

wajib demi kebaikan bagi orang lain, segala sesuatu dari kita termasuk longgar dalam 

kepengurusan. 

Mengapa saya lakukan demikian? Sesungguhnya saya beri tahu anda semua, Fa 

yang saya ajarkan sekarang luar biasa besarnya, dia memungkinkan anda Xiulian 

mencapai taraf kondisi yang berbeda dan tingkatan yang berbeda, ini bukanlah sebuah 

masalah kecil. Dengan diajarkannya Fa yang begitu besar kepada publik, jika ia tidak 

dapat mengubah manusia, tidak dapat membuat hati manusia meningkat kembali, 

maka tidak ada gunanya apakah Fa ini diajarkan atau tidak. Saya tahu ini adalah 

prinsip kebenaran alam semesta, hukum alam semesta, ia tentu akan menimbulkan 

efek yang hebat di tengah orang-orang Xiulian. Jadi setiap orang dari kita tentu juga 

tahu bagaimana melakukannya. Tidak perlu saya yang memberi tahu kalian bagaimana 

melakukannya. 

Pada waktu dulu di saat Buddha Sakyamuni mengajarkan Dharma-nya, terdapat 

seratus lebih aturan pantangan. Menurut kabar dikatakan, bahwa agama Buddha 

Mahayana sekarang terdapat dua ratus lebih aturan pantangan. Tujuannya adalah 

membatasi anda, agar anda harus memenuhi standar yang demikian, dan berbuat 

menurut standar demikian barulah benar. Kita sekarang tidak ada aturan pantangan, 

sepenuhnya terbuka, bentuk formalitas apapun tidak dipandang, hanya memandang 

hati manusia, ini dikarenakan Fa kita memiliki keampuhan yang demikian. Lagi pula 

dibicarakan dari perspektif yang lain, bentuk perwujudan apapun dari masyarakat 

manusia biasa juga tidak layak bagi Dafa ini, oleh sebab itu, kita benar-benar telah 

mengambil satu bentuk cara yang cocok bagi penyebaran Dafa. Bentuk cara apa itu? 

Ia adalah "jalan besar tanpa bentuk." (Tepuk tangan) Kita benar-benar telah 

menempuh sebuah cara "jalan besar tanpa bentuk," ini baru benar-benar layak bagi 

Dafa kita ini. Oleh karena itu, sejak waktu semula mengajarkan Fa terus hingga kini, 

kita telah menempuhnya secara demikian. 

Hal yang semata-mata dapat terlihat adalah anda semua sedang membaca buku, 

berkumpul bersama melakukan latihan. Tetapi semua ini sepenuhnya sukarela dan 

longgar, jika anda ingin datang silahkan, jika tidak ingin datang terserah anda. Saya 
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katakan cara ini sangat bagus, sesuatu apapun yang berbentuk formalitas tidak dapat 

mengubah hati manusia. Jika dia tidak ingin belajar, anda menariknya untuk ikut, dia 

bukan saja tidak dapat mempelajarinya, dia juga tidak memahami, sebaliknya dia akan 

mengatakan yang bukan-bukan, sehingga berperan merusak di dalam kita. Oleh 

karena kita sekarang langkahnya amat lurus, maka segala hal yang tidak lurus, akan 

menatap kita dengan pandangan yang tidak enak, dikarenakan kekurangan dan 

kelemahan mereka semuanya terungkap ke luar. 

Dahulu, segala macam qigong di tengah masyarakat manusia, terutama di tempat 

Tiongkok itu, beraneka ragam dan banyak sekali. Saya kira semenjak Dafa kita 

diajarkan ke publik, khususnya dalam beberapa tahun ini, banyak qigong palsu telah 

lenyap tak berbekas. Mengapa? Karena sekali Fa kita yang lurus diajarkan ke publik, 

maka yang sesat, yang jahat dan yang palsu, semuanya terekspos di siang hari bolong. 

(Tepuk tangan) Secara alami mereka niscaya lenyap tak berbekas. Banyak orang yang 

berlatih metode Gong lain berdatangan mempelajari Dafa. Kita tidak menarik orang 

untuk ikut, adalah mereka setelah dapat memahami Fa, tahu dia itu bagus, tahu dia itu 

adalah sebuah jalan lurus, kemudian baru datang mempelajarinya. 

Pernahkah anda semua memikirkan hal ini dari aspek lain, dengan diajarkannya 

suatu Fa ortodoks yang dapat membuat manusia Xiulian mencapai tingkat-tingkat 

berbeda, maka akan timbul sebuah masalah, yaitu dengan cara apa anda berhasil 

kultivasi ke atas, ini adalah sebuah masalah yang amat penting. Jika Fa ini tidak lurus, 

dengan sendirinya anda tidak akan berhasil kultivasi ke atas; jika Fa ini tidak memiliki 

keagungan De yang begitu mulia, dengan kata lain ia tidak memiliki Fa yang begitu 

besar, maka anda juga tidak dapat berkultivasi mencapai tingkat yang begitu tinggi; jika 

Fa ini tidak begitu besar dan tidak begitu bagus, dan anda benar-benar diperbolehkan 

meningkat mencapai tingkat tersebut, itu sama dengan mengacaukan seluruh alam 

semesta. Seandainya anda telah naik ke atas, anda juga akan merasa bahwa diri anda 

tidak pantas berdiam di sana. Anda melihat Sang Sadar yang agung berada di sana, 

dengan keagungan De yang sungguh tak dapat dilukiskan, anda akan menemukan diri 

anda bagaimana dapat mencapai ke atas? Maka anda sendiri niscaya akan turun ke 

bawah, karena merasa tidak pantas berada di sana. Dengan demikian kita berada di 

tengah masyarakat manusia biasa, Dafa kita ini telah mengalami penderitaan, kita 

seyogianya juga menggunakan ini untuk menyempurnakan dan mengharmoniskan Fa 

kita, menegakkan sebuah keagungan De bagi Fa kita. Bentuk-bentuk manifestasi 

apapun yang menentang Dafa di tengah masyarakat manusia biasa, kita tidak 

sebaliknya menghadapi semua itu dengan bentuk manifestasi yang sama. Kita 

menggunakan sisi yang baik, secara memuaskan telah mengatasi segala sesuatu 

dengan baik. Kita telah menanggung banyak ujian yang berbeda terhadap Fa, dengan 

demikian bukankah Fa kita ini telah menegakkan keagungan De-nya? Makin lurus jalan 

yang ia tempuh, Fa ini niscaya makin agung, kalian yang Xiulian di dalam Fa ini tentu 

makin luar biasa, bukankah begini kaitannya? Memang demikian. Maka saat kita 

menemui masalah apapun haruslah ditinjau dari dua aspek positif dan negatif, mencari 

penyebab dari diri sendiri, dari dalam diri kita sendiri, saat menemui masalah apapun 

carilah penyebab dari dalam diri kita sendiri, untuk menemukan kekurangannya. 
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Saya sering mengatakan sebuah dalil, ada orang mengalami kerunyaman, dia 

yang di tengah kerunyaman berkata, mengapa orang lain memperlakukan saya seperti 

ini? Mengapa segalanya jadi tidak baik? Biarlah saya beri tahu anda semua, 

sesungguhnya bukan orang lain tidak baik terhadap anda, hukum alam semesta adalah 

sangat selaras. Jika anda sendiri bersikap oposisi, anda akan menemukan segalanya 

di sekeliling anda jadi tidak cocok terhadap anda. Coba anda mencari penyebab dalam 

diri sendiri, lalu menyelaraskannya, anda akan menemukan bahwa segalanya menjadi 

cocok kembali, umumnya adalah demikian. 

Masih ada satu aspek lainnya, oleh karena kita telah mengatasi banyak kesulitan 

dan kekurangan, Fa kita berjalan makin lurus, maka situasinya hanya dapat makin 

lama makin baik. Dewasa ini orang yang belajar Fa sudah sangat banyak, praktisi di 

dalam dan di luar negeri Tiongkok sudah mencapai ratusan juta, begitu banyak 

jumlahnya. Lagi pula, pengikut Dafa kita mempunyai sebuah ciri yang menonjol: sekali 

mereka mulai Xiulian, dan memahami kebenaran ini, mereka akan Xiulian terus sampai 

akhir, hal ini sudah merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam Xiulian. Ini 

berbeda dengan suatu doktrin atau jenis Xiulian apapun dalam sejarah. Dengan begitu 

banyak orang yang mempelajari, begitu banyak orang yang berkultivasi, maka dia 

sudah merupakan sebuah realitas dalam masyarakat, mau tak mau harus diakui. Ada 

begitu banyak orang ingin menjadi orang baik, kita tidak memiliki sesuatu apapun yang 

buruk, dengan demikian saya kira situasinya hanya dapat makin lama makin baik. 

Di Tiongkok, Falun Gong dulu termasuk sebuah cabang dari lembaga riset ilmu 

pengetahuan qigong Tiongkok. Akan tetapi kami menemukan bahwa lembaga tersebut 

tidak melakukan riset ilmu pengetahuan apapun, tidak juga mengadakan riset tentang 

metode qigong atau berusaha memahami qigong itu sendiri, hanya bermotif mencari 

uang. Memanfaatkan berbagai aliran qigong untuk mencari uang, oleh karena itu, pada 

bulan Maret 1996 kami mengundurkan diri dari lembaga tersebut. (Tepuk tangan) 

Setelah pengunduran diri, mereka juga pernah menyerang kami, tetapi kami tidak 

memedulikannya, juga tidak meladeninya, masalah ini tidak dibicarakan dulu lebih 

lanjut. Kembali pada pembicaraan tadi, maksud perkataan saya adalah, kita harus 

menempuh jalan kita sendiri, menempuh sebuah jalan yang sesungguhnya memang 

harus ditempuh oleh orang Xiulian. Bertanggung jawab terhadap masyarakat, 

bersamaan juga harus bertanggung jawab terhadap pengikut Xiulian. 

Saya pikir, begitu banyak massa, begitu banyak orang, dan juga anda semua 

adalah orang yang berfaedah bagi masyarakat, tidak mempunyai niat apapun untuk 

memperoleh sesuatu untuk diri kita sendiri, termasuk saya Li Hongzhi. Saya demi tidak 

menyebabkan kerepotan bagi pemerintah, maka saya pergi bermukim di luar negeri. 

(Tepuk tangan) Saya kira dengan begitu banyak orang sedang Xiulian dan berusaha 

menjadi orang baik, siapapun juga tidak akan mendorong orang yang jumlahnya 

ratusan juta ini ke sisi yang bertentangan dengan pemerintah, inilah yang dapat saya 

kemukakan kepada anda sekalian. Tetapi ada satu hal, tak peduli apapun yang kita 

sendiri lakukan, kita harus melangkah dengan lurus di jalan kita sendiri. Tadinya saya 

tidak ingin berbicara terlalu banyak, hanya membicarakan kepada anda sekalian 

mengenai situasi Dafa, bagaimana kita Xiulian, dan pemahaman terhadap Fa di dalam 
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Xiulian. Bersamaan itu secara sambilan juga membicarakan beberapa masalah di 

dalam Xiulian kepada anda sekalian. 

Kemudian saya menggunakan kesempatan ini untuk mengetengahkan sebuah 

masalah, banyak orang mengambil foto tanpa mempertimbangkan situasi, saya 

sekarang membicarakan sejenak mengenai hal pengambilan foto. Dahulu anda 

sekalian jarang sekali dapat bertemu saya, sehingga selalu ingin mengambil foto saya, 

atau dapat foto bersama dengan Guru. Jika niat anda itu benar-benar didasari sebuah 

hati Xiulian, saya tidak menentang; tetapi jika anda mendekap mentalitas manusia 

biasa, saya akan sungguh sedih! Ada lagi satu hal, anda sekalian tidak memerhatikan 

situasi dan lokasi di saat mengambil foto, sehingga menghasilkan banyak foto dengan 

citra yang buruk, ini tidak baik bagi kita semua. Karena anda juga adalah pengikut 

saya, bagaimana anda dapat memotret Shifu menjadi penampilan begitu? Setelah 

konferensi ini usai, kalian dapat menyampaikan kepada praktisi dari berbagai daerah, 

untuk membakar semua foto-foto yang tidak baik yang kalian potret itu, (tepuk tangan) 

termasuk negatifnya sekalian dibakar. Jika kalian benar-benar ingin memotret, saya 

akan berikan kesempatan bagi kalian untuk memotret. (Tepuk tangan) Demikianlah 

pembicaraan saya sampai di sini, besok sore saya akan menjawab pertanyaan bagi 

anda sekalian. 

Saat menjawab pertanyaan, jangan menulis terlalu banyak huruf pada lembaran 

pertanyaan yang diajukan, karena akan ruwet dilihatnya sehingga menyita waktu. Anda 

tidak perlu berkata basa-basi di permulaan, dengan mengatakan: "Oh Guru, betapa 

saya merindukan anda," atau: "Oh Guru, pembicaraan anda sungguh luar biasa, saya 

masih ada sebuah pertanyaan." Jangan berkata basa-basi, anda katakan saja: "Shifu, 

saya ada pertanyaan yang demikian, masalahnya adalah demikian," kemudian saya 

akan menjawabnya untuk anda. Buatlah pertanyaan menjadi sederhana, agar saya 

mudah melihatnya, tidak menyita waktu, dijawabnya juga bisa cepat. Baiklah, 

selanjutnya saya akan mendengarkan pembicaraan para praktisi bersama anda 

sekalian. 

Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sore ini. Bagi yang memiliki 

pertanyaan bisa menyampaikan kertas pertanyaan. Baiklah, sekarang tanya jawab 

segera dimulai. 

Pengikut: Bolehkah kami mengedarkan di Tiongkok rekaman audio dan video dari 

konferensi dan ceramah Fa? 

Shifu: Pada prinsipnya hal tersebut bukanlah suatu masalah. Tetapi kalian selalu ingin 

mengedarkan sesuatu -- ini merupakan suatu keterikatan yang harus kalian putuskan. 

Kalian perlu berlatih kultivasi dengan cara yang lurus dan mulia. Mengapa kalian begitu 

banyak memiliki keinginan dan begitu banyak keterikatan? Dapatkah semua itu 

memungkinkan kalian mencapai kesempurnaan? Kalian boleh melihat rekaman 

tersebut sendiri tetapi jangan memperbanyaknya. 

Pengikut: Di dalam artikel "Mencabut Sampai ke Akar-akarnya" anda mengatakan, 

"Ketika saya meminta kalian memisahkan diri dari sisi manusia, kalian tidak mengikuti 
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saya. Setiap kesempatan tidak akan muncul lagi." Jika seseorang kehilangan 

kesempatan, apakah hal tersebut akan memengaruhi tingkat pencapaiannya? 

Shifu: Banyak aspek yang terlibat ketika kalian menghadapi sebuah cobaan yang 

serius; cobaan tersebut bukan hanya mengambil satu bentuk itu. Sangat besar, cobaan 

dasar bagi murid-murid kita. Apakah kalian dapat memisahkan diri dari sisi manusia 

atau tidak adalah suatu langkah yang kritis dalam menentukan apakah kalian dapat 

mencapai kesempurnaan atau tidak -- itu merupakan suatu langkah yang harus kalian 

ambil. Murid-murid kita akan menjumpai segala macam ujian. Akankah kalian tidak 

dapat mencapai kesempurnaan karena kalian kehilangan kesempatan? Mungkin masih 

ada kesempatan lain, tetapi saya kira kesempatan lain sangat sulit muncul karena 

kesempatan semacam ini hanya mungkin terjadi ketika kombinasi dari berbagai faktor 

muncul bersamaan. Dengan kata lain, apa yang saya maksudkan adalah bahwa tak 

peduli bagaimana susahnya kalian berlatih kultivasi, kenyataan yang ada bahwa pada 

saat kritis kalian tidak melewatinya. Bukannya saya mengatakan kalian tidak dapat 

melewatinya -- kalian sendiri yang tidak mau melewatinya. Sebagian orang berpikir, 

"Guru, saya dapat melewati rintangan apapun. Berikan saja cobaan itu, jadi saya dapat 

berkultivasi naik lebih cepat." Tetapi ketika saat kritis tiba, kalian masih tidak dapat 

melewatinya. Ucapan saja tidak berguna; apa yang kita lihat adalah bagaimana kalian 

memperlakukan diri kalian sendiri selama kultivasi yang sesungguhnya. 

Pengikut: Guru, maukah Anda memberi tahu kami lebih banyak mengenai hukum-

hukum dan prinsip-prinsip lain yang berasal dari Zhen-Shan-Ren pada tingkat-tingkat 

berbeda? 

Shifu: Saya tidak bisa. Mengapa tidak? Karena prinsip-prinsip langit mutlak tidak boleh 

diberi tahu kepada manusia. Kalian masih manusia yang sedang berlatih kultivasi. 

Bagian dari kalian yang telah sepenuhnya dikultivasikan sudah sadar, tanpa perlu 

diberi tahu. Jadi hanya bagian manusia kalian yang selalu ingin tahu mengenai 

sesuatu. Bahkan ketika kalian menyadari sesuatu pada tingkat-tingkat yang lebih tinggi, 

kalian masih tidak boleh membicarakannya kepada orang lain. Ketika kalian berbicara 

kepada orang lain melalui mulut kalian mengenai prinsip-prinsip tingkat tinggi yang 

telah kalian sadari, kalian akan menemukan bahwa prinsip-prinsip itu telah berubah 

dan telah menjadi prinsip-prinsip yang sangat biasa, keduniawian. Dapat dikatakan, 

prinsip-prinsip tingkat yang lebih tinggi hanya dapat dimengerti dalam kultivasi, tetapi 

tidak untuk diungkapkan dengan kata-kata. 

Pengikut: Bagaimana kami membedakan gangguan iblis dengan cobaan-cobaan yang 

diatur oleh Guru? 

Shifu: Tak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Terhadap jalan hidup seorang 

yang Xiulian dapat dikatakan, sejak hari di mana anda mulai Xiulian, jalan hidup anda 

sudah diubah, tidak ada suatu kejadian yang kebetulan akan tercampur masuk. Akan 

tetapi, rintangan-rintangan yang terjadi, akan selalu muncul dalam bentuk kebetulan; 

hanya dengan cara ini kalian dapat diuji, dapat memungkinkan kalian meningkat, dan 

dapat membiarkan kalian menyadari kekurangan kalian sendiri dan melihat di mana 
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kekurangan kalian. Lalu, apakah sesungguhnya ada iblis? Ada. Tetapi mereka juga 

tidak muncul secara kebetulan, karena mereka jahat, mereka akan keluar. Adalah baik 

jika mereka keluar -- kita akan menggunakan aspek-aspek negatif mereka untuk 

menguji para praktisi kita. Kalian mungkin mengetahui bahwa ada sebagian praktisi kita 

telah meninggal. Ada yang mencapai kesempurnaan, ada yang merusak. Jadi saya 

tidak membuat komentar atas masalah ini atau memberi penjelasan apapun. Namun 

saya kira kejadian ini merupakan sebuah cobaan hidup dan mati bagi murid-murid kita. 

Walaupun hal tersebut tidak terjadi pada kalian secara pribadi, hal tersebut seolah-olah 

terjadi pada kalian -- kalian pasti memiliki perasaan seperti ini. Maka, ini merupakan 

suatu cobaan yang kritis dari hidup dan mati. Jika seseorang tidak dapat melepaskan 

kecemasannya terhadap hidup dan mati, dia mutlak tidak akan dapat mencapai 

kesempurnaan. 

Akan tetapi, tidak setiap orang dari kita mengalami sebuah cobaan hidup dan mati 

-- bukan demikian halnya. Karena kalian sedang membangun fondasi melalui kultivasi 

untuk waktu yang lama, kalian akan berangsur-angsur mencapai titik ini. Sebagaimana 

keterikatan-keterikatan kalian makin lama makin berkurang dan makin lama makin 

banyak hal dapat dilepaskan, kalian akan menemukan bahwa tidak ada masalah 

apapun lagi -- kemudian kalian benar-benar telah siap menghadapi cobaan. Jadi 

sebagian cobaan akan muncul pada saat yang kritis -- seperti apa yang terjadi di 

Beijing belum lama ini, kalian dapat melewati suatu kondisi ini atau tidak, atau ketika 

seorang murid tiba-tiba meninggal, lihat apakah kalian masih dapat berkultivasi atau 

tidak. Segala macam cobaan datang menguji, semuanya muncul untuk menguji kalian, 

melihat kalian dapat melewatinya atau tidak. Mereka yang meninggal mungkin bukan 

iblis, tetapi mereka juga bukan Buddha. Mungkin itu adalah saat bagi orang tersebut 

mencapai kesempurnaan, dan kami menggunakan kematiannya untuk menguji kalian. 

Tetapi mungkin juga bahwa dia adalah seorang iblis. Jadi kami juga menggunakan 

peristiwa tersebut untuk melihat apakah kalian masih meneruskan kultivasi kalian dan 

apakah kalian dapat melepaskannya dan bergerak maju -- semua ini sangat penting. 

Jadi, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan setiap kejadian adalah secara 

langsung menguji kalian. 

Pengikut: Bagaimana seseorang menggunakan sisi yang telah memperoleh Fa untuk 

melawan sisi keiblisannya? 

Shifu: Bahkan satu pikiran lurus yang sedikit dapat menaklukkan seratus pengaruh 

jahat. Gangguan iblis terjadi karena kita memiliki kelemahan-kelemahan. Ketika kalian 

memperlakukan diri kalian sendiri dengan baik, kalian sudah memenangkan 

pertempuran, dan Guru akan memerhatikan kalian. Kalian tidak dapat bertempur 

melawan iblis secara langsung -- tidak pada saat ini. Ada sebuah artikel dalam buku 

"Petunjuk Penting untuk Gigih Maju" yang saya tulis beberapa waktu lalu yang ditulis 

bukan untuk sisi ini dari kalian, tetapi untuk sisi kalian yang telah terkultivasikan 

sepenuhnya. Pada saat-saat kritis, sisi itu juga perlu untuk melakukan sesuatu. Tentu 

saja, dia tidak dapat seperti kalian dan melakukan sesuatu seperti kalian -- itu mutlak 

tidak dibenarkan. Seorang Dewa mutlak tidak dapat melakukan hal yang sama seperti 
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yang dilakukan manusia. Dia hanya diijinkan berbuat demikian di bawah keadaan di 

mana iblis sedang melakukan perusakan. 

Pengikut: Guru, Anda berkata bahwa "Saya tidak berada di dalam Zhen-Shan-Ren", 

bagaimana hal ini dapat dijelaskan? 

Shifu: Saya tidak ingin berbicara mengenai sesuatu yang terlalu tinggi dan saya tidak 

ingin membicarakan tentang diri saya sendiri. Alasan saya membuka hal ini adalah 

bahwa sebagian murid selalu merasa bimbang dalam hati mereka -- maka saya 

memberikan jaminan. Bagaimana seharusnya seseorang memahaminya? Sederhana 

saja, namun saya masih tidak dapat mengungkapkannya secara eksplisit kepada 

kalian. Alam semesta diciptakan untuk makhluk hidup. Jadi, ia pasti mengandung suatu 

sifat alami, yaitu Zhen-Shan-Ren. Tetapi pada tingkat-tingkat yang berbeda Zhen-

Shan-Ren menghasilkan Fa untuk tingkat-tingkat yang berbeda, menciptakan 

lingkungan bagi makhluk hidup pada tingkat-tingkat yang berbeda yang memiliki 

peraturan yang berbeda. Ini berarti bahwa Fa menjadi makin rumit pada tingkat-tingkat 

yang lebih rendah. Beginilah kaitannya. 

Pengikut: Dasar dari ilmu pengetahuan sudah salah. Kami adalah guru-guru ilmu 

pengetahuan, jadi bagaimanakah kami mengambil pendekatan yang benar? 

Shifu: Ilmu pengetahuan sekarang telah dipaksakan kepada manusia oleh makhluk 

asing. Tidak seorangpun dalam periode sejarah manapun atau dalam peradaban 

apapun pernah memiliki ilmu pengetahuan seperti ini -- seluruh masyarakat terlibat di 

dalamnya, setiap orang membuat dirinya sendiri terperangkap di dalamnya, dan setiap 

orang tua ingin melihat anak mereka masuk perguruan tinggi. Hal ini tidak pernah 

terjadi sebelumnya dalam sejarah. Para Dewa mengatur perkembangan dari 

masyarakat manusia. Sebagai contoh, pada jaman Tiongkok kuno seorang Dewa 

dikirim turun untuk menciptakan pembuatan-kertas; Dewa lainnya dikirim turun untuk 

menciptakan kompas. Mereka melakukan semua ini untuk manusia. Seluruh 

masyarakat tidak perlu terlibat, "ilmu pengetahuan" seperti yang dimiliki sekarang juga 

tidak diperlukan -- ilmu pengetahuan di mana setiap orang terperangkap di dalamnya 

dan yang telah menciptakan berbagai kehidupan makhluk yang menyimpang seperti 

yang kita miliki hari ini. Hal ini adalah sesuatu yang tidak pernah terlihat dalam sejarah, 

namun sekarang telah menjadi kenyataan dalam masyarakat saat ini. Kalian harus 

mengikuti kenyataan ini jika kalian ingin bertahan hidup. Untuk saat ini, kalian harus 

melakukan sesuatu dengan cara ini jika kalian ingin meneruskan kehidupan. Sebagai 

murid, tak peduli apa pekerjaan kalian, kalian harus melakukan sesuai dengan 

pekerjaan kalian. Jika anda seorang guru dalam bidang ilmu pengetahuan, maka 

ajarkan ilmu pengetahuan. Saya bukan membicarakan tentang apa pekerjaan kalian. 

Apa yang sedang saya sampaikan adalah sebuah prinsip. Saya sedang mengatakan 

kepada kalian kebenaran secara keseluruhan. 

Sebagai contoh, sewaktu memusnahkan makhluk asing, saya berkata kepada 

mereka: "Kalian telah merusak bangsa manusia. Sistem kalian telah secara serius 

merusak masyarakat manusia dan menyimpangkan pikiran manusia." Karena mereka 
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tidak dapat membela diri, mereka kembali dengan alasan ini, "Tetapi Anda juga sedang 

memanfaatkan kami." Saya melakukan perjalanan dengan mobil dan juga 

menggunakan peralatan modern lainnya. "Namun," Saya berkata pada mereka, 

"meskipun saya ingin bepergian dengan kuda saat ini, tak ada lingkungan yang 

memungkinkan saya melakukan demikian, karena kalian telah menghancurkannya 

semua. Bukankah ini benar?!" Jadi kami hanya dapat hidup dengan keadaan ini, 

benar? Untuk sementara, jalan terus dan lakukan sesuai apa pekerjaan kalian. 

Pengetahuan masa depan mungkin akan berbeda. Saya telah melihat bahwa definisi 

ilmu pengetahuan yang dibuat pada masa lalu sekarang berangsur-angsur 

dihancurkan, karena mereka semata-mata tidak dapat menjelaskan banyak hal. Karena 

perubahan di dalam badan langit terus-menerus terlihat dan karena rahasia-rahasia 

dari keberadaan kehidupan terus-menerus terungkap, saya katakan bahwa ilmu 

pengetahuan yang lama sedang terguncang. 

Pengikut: Umat manusia adalah rumit dan tercerai-berai. Seseorang hanya dapat 

kembali ke keadaan aslinya sendiri melalui kultivasi dengan membuang semua unsur 

yang menyimpang. 

Shifu: Saat dilahirkan, umat manusia sangat murni dan tidak berdosa dan belum 

memperoleh konsep-konsep setelah dilahirkan, karena mereka belum berhubungan 

dengan masyarakat. Itulah mengapa saya sangat suka melihat anak-anak -- mereka 

sangat murni dan sederhana. Bahkan jika mereka sedikit nakal hal tersebut tidak 

menjadi masalah: Mereka tak memiliki apa-apa, dan tak memiliki jalan pikiran tertentu. 

Agar bisa bertahan hidup dan melindungi kepentingan dirinya sendiri, seseorang 

secara berangsur-angsur membentuk banyak konsep dan dengan sengaja melakukan 

banyak hal buruk demi keuntungan dirinya sendiri. Akibatnya, berbagai konsep 

seseorang yang terbentuk kemudian dalam kehidupan akan menjadi bertentangan 

dengan sifat aslinya. Dengan kata lain, umat manusia menjadi rumit. Kemurnian, 

ketulusan hati dan pikiran kalian menjadi makin tercemar oleh berbagai ketidakmurnian 

di kemudian hari dalam hidup. Untuk kembali ke keadaan asli kalian, kalian harus 

membuang semua hal buruk yang terbentuk setelah dilahirkan -- tidak hanya hal-hal 

buruk dari manusia, tetapi juga hal-hal pada alam lain yang menghalangi kalian kembali 

ke keadaan itu. Kalian harus membersihkan semua itu agar menjadi murni sampai 

tingkat tersebut. Pikiran kalian, Xinxing, materi yang membentuk tubuh kalian, dan 

keberadaan kalian -- semua ini harus mencapai tingkat kemurnian itu. 

Pengikut: Buddha Tathagata Sakyamuni memiliki surga Saha, tetapi dia juga berada di 

surga Dafan. Bagaimanakah seseorang memahami hal itu? 

Shifu: Memang benar. Dalam agama Buddha dikatakan bahwa Sakyamuni berada di 

surga Saha; ini benar. Karena Sakyamuni datang ke Bumi dari lapis ke enam alam 

semesta untuk menawarkan penyelamatan kepada manusia, dunianya sendiri yang 

terakhir adalah surga Dafan. Setelah dia turun dari surga Dafan untuk menyelamatkan 

manusia, dia tidak pernah kembali, dan dia mengamati para muridnya di Triloka sejak 

itu. Selama lebih dari dua ribu tahun, dia mengamati para muridnya sepanjang waktu. 

Melalui reinkarnasi berulang-ulang, murid-muridnya terus-menerus meningkatkan 
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tingkat-tingkat dan alam mereka, mengumpulkan keagungan De mereka, dan 

menunggu waktu ketika Fa akhirnya diluruskan sehingga mereka dapat menyesuaikan 

diri dengan Fa dan mencapai kesempurnaan. Surga Saha di Triloka, sehingga murid-

murid dalam aliran Buddha menemukan bahwa dia berada di surga Saha dan karena 

itu mereka mengatakan bahwa Buddha Sakyamuni berada di surga Saha. Sedangkan 

mengenai surga Dafan, adalah surga Buddha yang terakhir dalam perjalanannya ke 

sini. Sesungguhnya, bukan hanya ini surga yang dia miliki: Dia memiliki surga-surga 

lain pada berbagai tingkat yang lebih tinggi. Jangan berpikir tentang urusan dan 

masalah-masalah langit yang berhubungan dengan Buddha dengan pikiran manusia 

kalian, karena kalian tidak akan pernah dapat memahaminya. Kalian hanya memiliki 

pikiran manusia saat ini, maka saya tidak ingin kalian menanyakan hal-hal ini demi 

pengetahuan -- kalian tidak akan pernah mendapatkan di manapun. Alasannya adalah 

bahwa sisi manusia dari pikiran seseorang sangat tidak sempurna. 

Pengikut: Apakah jalur keenam di dalam "enam jalur reinkarnasi?" 

Shifu: Agama Buddha sering berbicara mengenai jalur asura,1 hewan, manusia, dan 

langit. Saya katakan pada kalian bahwa tak peduli jalurnya, mereka semua reinkarnasi 

di dalam Triloka di tengah-tengah manusia, hewan, substansi, tanaman, dan makhluk 

hidup pada dimensi lain di dalam Triloka. Reinkarnasi merupakan balasan -- bisa 

penghargaan atau cobaan -- yang berasal dari alasan sebab-musabab yang dihasilkan 

dari bagaimana baik atau buruknya seseorang selama di dunia. Yaitu, jika kalian 

melakukan banyak perbuatan buruk, kalian mungkin direinkarnasi di jalur hewan atau 

bahkan pergi ke neraka. Jika kalian melakukan banyak perbuatan baik, kalian akan 

direinkarnasi di jalur langit atau kalian mungkin menikmati kemudahan dan 

kenyamanan, suatu jabatan tinggi, atau kekayaan di tengah-tengah umat manusia; 

langit di sini menyatakan tingkat-tingkat langit yang berbeda di dalam Triloka, karena 

mereka di dalam batas Triloka masih perlu bereinkarnasi. Semua ini diperoleh dengan 

melakukan perbuatan baik; juga disebut "perolehan berkah" atau "penghargaan atas 

kebaikan." 

Pengikut: Sebagian koordinator lapangan telah memegang posisi tersebut untuk waktu 

yang lama namun masih memegang konsep-konsep manusia biasa dan dengan tidak 

sadar telah memengaruhi murid-murid baru di tempat itu. 

Shifu: Ini pasti adalah sebuah kenyataan. Sejumlah kecil asisten pada sebagian 

tempat latihan belum memperlakukan diri mereka sendiri dengan baik, dan sudah 

waktunya kita mengambil pelajaran dari masalah ini. Banyak artikel yang saya tulis 

dalam buku "Petunjuk Penting untuk Gigih Maju" ditulis untuk mereka, tetapi mereka 

tidak membacanya. Di pihak lain, menjadi seorang asisten adalah sebuah tugas yang 

sulit, dan dia harus bekerja untuk membantu orang lain. Walaupun demikian, di mana 

mereka biasanya mengalami kegagalan? Yaitu mereka tidak mengintegrasikan 

pekerjaan mereka dengan kultivasi mereka. Akibatnya, ketika mereka menjumpai 

masalah-masalah atau hambatan-hambatan, mereka tidak dapat mengukur situasi 

                                                 
1
 Asura -- Roh jahat. 
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dengan Fa, tidak juga mencari kesalahan di dalam diri mereka sendiri. (Mereka lupa 

bertanya:) "Apakah saya telah melakukan suatu kesalahan yang mungkin 

menyebabkan kurangnya kerjasama di antara murid-murid kita atau menyebabkan 

berbagai hambatan ini?" Sebagian besar asisten tidak mampu memeriksa diri mereka 

sendiri seperti ini ketika menjumpai hal ini. Hal ini telah menimbulkan banyak kerugian 

terhadap Fa kita dan telah menciptakan hambatan bagi banyak murid-murid baru untuk 

memperoleh Fa. Sudah waktunya mereka membuang ketidaksadaran mereka. 

Sebagian asisten kita bersikap kasar kepada murid-murid kita. Hal ini mutlak tak 

dapat diterima di dalam Dafa kita. Setiap orang, pikirkanlah: Siapapun yang 

mempelajari Fa ini adalah murid saya. Kalian adalah murid saya, dan begitu juga yang 

lainnya. Jadi mengapa kalian begitu kasar kepada dia? Kita melatih kebaikan hati -- 

memperlakukan orang lain dengan baik hati. Saya sering mengatakan ini: Ketika 

seseorang berbicara kepada orang lain, jika dia menunjukkan kekurangan orang itu 

atau mengatakan sesuatu kepada dia tanpa terikat pada konsep-konsep pribadi 

apapun, orang itu akan dapat terharu sampai menangis. Jika kalian tidak mempunyai 

kepentingan pribadi apapun, tidak mencari keuntungan apapun, tidak juga ingin 

melindungi diri kalian sendiri, adalah benar-benar berniat baik, dan memikirkan 

kepentingan orang lain, orang itu akan benar-benar dapat melihat hati kalian -- tak 

peduli orang macam apapun dia. Tetapi kebanyakan dari kita gagal melakukan 

pekerjaan kita dengan cara seperti ini dan memberikan perintah -- hal itu tak dapat 

diterima! Itu bukan bagian dari Fa kita. 

Pengikut: Saya tidak mengerti mengapa kultivator Dafa tertentu tidak menyesuaikan 

diri dengan Fa dan berbohong. 

Shifu: Tidak benar untuk berkata bohong. Seorang kultivator memiliki keterikatan-

keterikatan manusia biasa; sepanjang dia belum mencapai kesempurnaan, dia memiliki 

keterikatan-keterikatan manusia biasa. Walaupun demikian, saya ingin mengatakan 

satu hal kepada anda: Apakah dia seorang murid ataupun bekerja untuk Dafa, 

sesungguhnya adalah keterikatan-keterikatan yang belum disingkirkan yang tampil ke 

permukaan -- terutama keterikatan-keterikatan yang dia tidak dapat lepaskan tampak 

nyata di tengah-tengah manusia biasa. Mengapa? Karena bagian yang telah 

terkultivasikan sepenuhnya dan keterikatan-keterikatan yang telah dilepaskan sudah 

pergi, sehingga mereka tidak muncul lagi. Kemudian keterikatan-keterikatan yang 

masih tersisa sangat jelas dan setiap orang dapat melihatnya. Tetapi saya katakan 

pada kalian bahwa kalian tidak dapat mengatakan bahwa orang ini tidak baik. Dia 

sesungguhnya sudah sangat baik. Hanya saja bahwa keterikatan-keterikatan yang 

belum dia lepaskan yang sedang mempermainkan peranan yang memengaruhi 

pekerjaannya dan murid-murid yang lain, dan banyak orang melihat perilakunya. Jadi 

jangan menilai suatu keadaan atau menuduh seseorang dengan cara yang sama 

dengan yang dilakukan manusia biasa. Di pihak lain, kita seharusnya tidak 

beranggapan bahwa kita sudah berkultivasi dengan sangat baik dan kemudian merosot 

dalam menyingkirkan keterikatan-keterikatan yang tersisa -- hal tersebut tidak akan 

berhasil. Begitu kita menghadapi sebuah masalah, kita harus mencari penyebabnya 

dalam diri kita sendiri. 
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Saya kira bahwa mulai dari sekarang kalian semua murid-murid saya harus 

memeriksa diri kalian sendiri di tengah-tengah masalah, dalam hubungan antarpribadi, 

atau ketika masalah muncul dalam belajar Fa atau di antara murid-murid kita. "Apakah 

ada kesalahan yang telah saya lakukan?" Setiap orang dari kalian harus 

memperlakukan diri kalian sendiri seperti ini dan mengultivasi hati kalian. Jika kalian 

menghabiskan energi pada hal-hal di luar dan mencari kekurangan-kekurangan orang 

lain daripada berusaha keras memerhatikan hati kalian sendiri, bagaimana kalian dapat 

meningkatkan diri kalian sendiri? Orang lain akan memperoleh kemajuan dan 

perkembangan dalam kultivasi setelah kalian menunjukkan kekurangan mereka, 

sedangkan kalian masih tetap di sini. Itulah mengapa saya katakan pada kalian bahwa 

kapanpun suatu masalah terjadi atau ketika kalian merasa tidak enak di hati, kalian 

harus melihat ke dalam diri kalian sendiri untuk mencari penyebabnya. Saya dapat 

menjamin bahwa masalahnya terletak di dalam diri kalian. Dikatakan di dalam agama 

Buddha bahwa Buddha ada di dalam hati seseorang. Manusia sebenarnya sangat 

memercayai ungkapan ini, seolah-olah ada Buddha di dalam hati mereka. Mereka tidak 

mengerti. Arti sesungguhnya adalah: Kalian harus mengultivasikan hati kalian -- 

berusaha keras memerhatikan hati kalian sendiri -- dan menemukan kelemahan-

kelemahan dan kekurangan-kekurangan kalian sendiri dan kemudian 

menyingkirkannya. Kalian tidak akan pernah dapat mencapai kesempurnaan jika 

Xinxing kalian tidak memenuhi kriteria. Oleh karena itu mengapa tidak berusaha keras 

mengultivasi hati kalian? Mengapa tidak berusaha keras pada diri kalian sendiri? 

Dengan membiarkan kalian membuka kelemahan-kelemahan kalian dalam perselisihan 

di antara satu sama lain adalah bagaimana saya memberi kesempatan pada kalian 

untuk meningkat dengan sangat cepat. Walaupun demikian, seketika setelah kalian 

mendapat sebuah masalah, kalian mendorongnya ke samping dan menunjukkan 

kekurangan-kekurangan orang lain daripada memeriksa diri kalian sendiri. Lalu 

bagaimana kalian dapat berkultivasi? Ini sesungguhnya cara terbaik yang saya berikan 

untuk memungkinkan kalian meningkat. Jadi kalian harus mengubah hati kalian. 

Mengenai murid-murid kita yang berbohong, sesungguhnya menunjukkan ada 

sebagian orang yang Xinxing-nya kurang. Jika kalian dapat menolong orang seperti ini, 

maka tunjukkanlah kepada mereka. Tetapi saya kira bahwa masih terserah pada 

mereka untuk membuat peningkatan yang nyata. Jika mereka sendiri tidak belajar Fa, 

tak ada masalah yang akan terselesaikan. Akan tetapi, dengan kata lain, meningkatkan 

diri mereka adalah urusan mereka sendiri. Jika mereka ketinggalan dan tidak ingin 

meningkat, adalah mereka sendiri yang tidak berusaha dalam kultivasi. 

Pengikut: Saya ingin bertanya mengenai hubungan antara sisi kedewaan, sisi 

manusia, dan Zhu Yuanshen serta Fu Yuanshen seseorang. 

Shifu: Seorang manusia biasa tidak memiliki sisi kedewaan; hanya kita kultivator sejati, 

dan orang yang berkultivasi dalam bentuk ini, yaitu dari Dafa kita yang memiliki. Ini 

karena kami mengubah kalian dari keberadaan kalian yang paling asli dan kita 

berkultivasi dengan suatu cara terbalik. Jalan ini relatif cepat, karena kalian dapat 

berlatih kultivasi di dalam masyarakat manusia biasa, sedapat mungkin menyesuaikan 

dengan cara hidup manusia biasa, dan, pada saat yang sama, kalian dapat secara 
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langsung meningkatkan Xinxing kalian di lingkungan yang rumit ini. Itu adalah suatu 

jalan yang paling cepat. Oleh karena itu, di dalam Dafa kita, bagian dari tubuh kalian 

yang terbentuk dari partikel-partikel mikroskopis -- atau materi partikel mikroskopis 

yang telah memperoleh Fa dan telah mencapai standar -- sudah merupakan sisi Dewa, 

sisi Buddha dan sisi Tao.2 Sedangkan mengenai sisi manusia, adalah diri kalian yang 

kalian lihat sekarang. Ketika permukaan tubuh kalian ini telah diubahi sampai tahap 

akhir dari kultivasi kalian, atau pada saat ketika pada akhirnya kalian mencapai 

kesempurnaan, sisi manusia kalian tidak akan muncul lagi. Ketika sisi manusia kalian 

tidak muncul lagi, dia disesuaikan dengan sisi Dewa kalian dan akhirnya kalian 

mencapai kesempurnaan. Sepanjang perjalanan perubahan tubuh kalian, kalian akan 

mengalami suatu keadaan dari kesempurnaan sepenuhnya dan mengalami suatu 

perubahan yang mendasar -- sesuatu yang sama sekali tidak dapat kalian bayangkan. 

Suatu pemandangan begitu hebat, begitu agung, dan sangat spektakuler yang mutlak 

di luar jangkauan imajinasi kalian. Mengenai hubungan antara Yuanshen seseorang 

dengan Fu Yuanshen, saya sudah membicarakan hal ini ketika membicarakan tentang 

struktur tubuh manusia. Jadi saya tidak akan membuang waktu lagi untuk hal itu 

sekarang. Bacalah buku lebih banyak. 

Pengikut: Apakah benar bahwa pada saat pikiran buruk muncul, menghasilkan karma 

buruk, dan bahwa ketika suatu pikiran baik muncul, karma baik akan terkumpul? 

Shifu: Bukan demikian cara kerjanya. Saya baru saja membicarakan hal ini tadi. 

Karma hanya terwujud di dalam masyarakat manusia biasa, yaitu, di dunia manusia. 

Positif dan negatif muncul bersamaan pada semua materi. Di mana ada Buddha, juga 

ada iblis; di mana ada manusia, di sana ada hantu; di mana ada orang baik, di sana 

ada orang jahat; di mana ada orang yang percaya, di sana ada orang yang tidak 

percaya; di mana ada dukungan, di sana ada perlawanan. Bahkan ketika sampai pada 

manusia, ada laki-laki dan perempuan. Segala sesuatu muncul saling berlawanan 

terhadap segala sesuatu lainnya, dan segala sesuatu memiliki hubungan Yin Yang3 -- 

yaitu, suatu hubungan saling membangkitkan dan saling menghalangi. Jadi ketika 

manusia melakukan perbuatan jahat, mereka pasti akan menghasilkan karma buruk. 

Pikiran mereka juga jahat. Dalam agama Buddha, mereka dibedakan menjadi karma 

baik dan karma buruk. Saya menemukan bahwa bahkan karma baik yang dibicarakan 

manusia juga memiliki dua sisi, satu positif dan satu negatif. Jadi dalam pandangan 

saya, pada hakikatnya, tidak tepat. 

Kita tidak akan berbicara mengenai agama Buddha masa kini, karena dia 

merupakan agama Buddha pada masa Akhir-Dharma. Kita bicarakan mengenai agama 

Buddha selama periode yang relatif bagus dalam sejarah. Ia adalah suatu kelompok 

kultivasi pada waktu itu, dan setiap orang menjaga kelompok kultivasi itu dengan 

ketulusan hati. Jika seseorang mencoba merusak atau menyerangnya, mereka juga 

                                                 
2
 Dao -- 1. Juga dikenal sebagai: "Tao," suatu istilah penganut Tao untuk "Jalan alami dan universal"; 2. 

Seorang Sang Sadar yang telah memperoleh Tao ini. 
3
 Yin dan Yang -- Aliran Tao percaya bahwa segala sesuatu mengandung kekuatan Yin dan Yang yang 

saling bertentangan, namun saling bergantung, Contoh:Wanita (Yin) vs. laki-laki (Yang), bagian depan 
tubuh (Yin) vs. bagian belakang tubuh (Yang). 
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mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi diri mereka. Oleh karena itu, hal ini 

juga memiliki sisi negatif, yang mana merupakan sisi iblis: Jika anda merusak kuil saya, 

saya bisa mengorbankan hidup saya untuk bertarung dengan anda; jika anda melukai 

para rahib atau murid-murid kami, saya akan membalas dengan kejam. Demikianlah, 

bahkan dalam perbuatan baik, sisi negatif, atau sisi keiblisan, selalu muncul. Jadi pada 

hakikatnya, gagasan mereka tentang karma baik dan karma buruk tidak meliputi 

banyak hal. Mereka hanya dapat mambicarakannya dalam suatu pengertian umum. 

Untuk mengungkapkan dengan nyata perwujudan sesungguhnya dan refleksi 

sebenarnya dari substansi positif dan substansi negatif, kita menyebut bagian terbaik 

itu -- apa yang paling berarti bagi manusia dan sangat bermanfaat bagi kultivator, 

karena ia dapat secara langsung diubah menjadi Gong 4  -- kebajikan ( 德 ). 

Sesungguhnya, ia benar-benar kebajikan yang kita nyatakan. Sedangkan mengenai 

karma, kita menggunakan istilah itu untuk menyatakan semua karma buruk, sisi jahat 

dari apa yang disebut "karma baik," sisi jahat dari segala sesuatu, dan segala hal yang 

termasuk sisi negatif. Lebih tepat untuk menamakannya seperti ini. Mengenai niat-

pikiran seseorang, jika suatu pikiran buruk muncul pada pikiran manusia biasa, jika ia 

cenderung memikirkan hal-hal buruk tetapi tidak dilakukan, atau jika tidak menimbulkan 

akibat buruk, maka tidak akan menghasilkan karma. Jika dia tidak berhasil 

melakukannya, dia tidak membuat karma; jika dia berhasil dalam melakukannya, dia 

membuat karma. Dan karma ini akan terwujud dalam tubuhnya dan pada medan 

sekitar tubuhya. Akan tetapi, ketika seseorang memiliki suatu pikiran buruk, karma-

pikiran akan dihasilkan dalam pikirannya. Itulah mengapa pikiran-pikiran tentang 

memaki seseorang, mengenai pertentangan atau ketidakpercayaan, atau tentang 

keragu-raguan dalam kultivasi kalian sendiri, dan sebagainya, muncul di dalam pikiran 

para kultivator kita dan mengganggu kalian. 

Ketika kalian duduk bermeditasi dan mendapatkan bahwa pikiran kalian menjadi 

liar dan terganggu oleh segala macam hal, hal itu sesungguhnya karena pikiran-pikiran 

itu memiliki sebuah pengaruh. Saya mengungkapkan prinsip ini pada kalian dalam 

suatu cara yang tepat. Saya melihat bahwa para rahib di jaman dulu pada dasarnya 

tinggal di kuil tanpa berhubungan dengan masyarakat yang rumit, maka pikiran mereka 

relatif sederhana. Terlebih lagi, mereka sering bermeditasi tanpa keluar dari 

keheningan, yang membuat pikiran mereka sangat sederhana dan memungkinkan 

mereka terbebas dari pikiran-pikiran untuk melindungi kepentingan diri mereka sendiri. 

Hal ini, sebaliknya, akan mengurangi munculnya karma-pikiran dan gangguan oleh 

pikiran. Sehingga mereka sering duduk dalam meditasi mendalam dan bermeditasi di 

tempat-tempat sunyi, tujuan sesungguhnya adalah untuk berkultivasi dalam 

keheningan. Karena kultivasi tergantung pada diri sendiri dan Gong tergantung pada 

guru, guru dari cara kultivasi mereka atau dari surga yang berhubungan akan menjaga 

mereka dan menyingkirkan karma-pikiran mereka dalam perjalanan kultivasi 

keheningan mereka. Hal ini juga sesuatu yang saya lakukan untuk kalian. Kalian tak 

dapat melakukannya sendiri. 

                                                 
4
 Gong -- Energi kultivasi. 
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Pengikut: Saya telah menghindari karma-pikiran saya, tetapi kadang-kadang usaha 

tersebut memerlukan waktu yang lama. Bagaimana kami dapat menyingkirkannya 

dengan lebih efektif? 

Shifu: "Bagaimana kami dapat menyingkirkannya dengan lebih efektif?" Ucapan anda 

menunjukkan bahwa anda ingin mendapat suatu jalan singkat yang lebih sederhana. 

Tak ada situasi yang terpisah. Anda yang menyebabkan karma anda sendiri, jadi dalam 

kultivasi anda, anda harus menderita untuk menyingkirkannya. Di tengah penderitaan, 

anda meningkatkan diri anda sendiri dan menguji apakah anda tak tergoyahkan. Jika 

karma tersebut disingkirkan semuanya sekaligus, tidak akan ada yang tertinggal untuk 

anda kultivasikan. Mutlak tidak boleh jika anda tidak mengubah diri anda sendiri secara 

nyata dan murni. Jika anda tidak dapat mencapai standar itu, ketika anda naik ke dunia 

surga dan melihat Sang Maha Sadar yang agung dan mulia duduk di sana, hati anda 

akan bergetar: "Oh, kultivasi saya belum cukup, saya tak dapat tinggal di sini." Anda 

akan menyadari sendiri bahwa anda tidak dapat tinggal di sana. Maka kita harus 

berkultivasi dengan teguh dan kokoh pada setiap langkah dari perjalanan. Jika anda 

tidak mencapai standar, mutlak tidak diijinkan dan anda tidak dapat berhasil. 

Bagaimana jika anda tidak dapat melepaskan karma-pikiran? Saya katakan pada 

anda bahwa konsep pikiran seorang manusia tidak hanya terbentuk pada satu masa 

kehidupan, tetapi terkumpul dari kehidupan demi kehidupan. Bahkan mereka muncul 

pada bagian yang sangat dalam dari tubuh anda; tidak pada permukaan saja. Apa yang 

harus dilakukan dengan hal itu? Karena anda berlatih kultivasi terus-menerus, anda 

akan mengurangi dan melepaskannya -- anda sedang melakukan itu. Kemudian 

sebelum anda mencapai kesempurnaan, pikiran anda masih menghasilkan karma dan 

hal ini masih muncul. Maka anda harus menemukan cara untuk mengekang dan 

mengatasinya -- inilah Xiulian! Anda tidak sedang berlatih kultivasi jika anda 

membiarkan diri anda sendiri lengah. Gangguan karma-pikiran pada manusia sangat 

kuat. Bila karma-pikiran seseorang kuat, hal tersebut bahkan dapat mengganggunya 

sampai dia tidak dapat berkultivasi. Bacalah buku lebih banyak, Fa ada di dalam buku, 

dan segala sesuatu yang dapat saya lakukan untuk menolong kalian adalah dengan Fa 

-- sehingga karma anda dapat disingkirkan. 

Pengikut: Jika seseorang tidak dapat menjaga Xinxing-nya ketika cobaan datang, 

akankah cobaan selanjutnya lebih besar daripada yang sebelumnya? 

Shifu: Hal ini sudah dijelaskan di dalam Zhuan Falun. Yaitu, kalian tidak dapat 

menganggap diri kalian sendiri sebagai seorang kultivator dalam kultivasi kalian, 

sehingga kalian tidak dapat mengatasi cobaan yang diatur guru untuk memudahkan 

kemajuan kalian, dan kalian tetap tinggal pada tingkat yang sama untuk waktu yang 

lama. Tetapi Xiulian tidak menanti kalian. Jika kalian tidak dapat mengatasi suatu 

rintangan, rintangan selanjutnya akan datang -- bagaimanapun kami harus membuat 

kalian meningkat. Jadi, jika kalian tidak melewati satu rintangan dan rintangan yang 

lainnya menyusul, bagaimana kalian akan dapat mengatasi gabungan kedua rintangan 

itu? Jika kalian menjadi makin tersesat, kemungkinan besar bahwa kalian tidak akan 

dapat mengatasinya. Lalu kemudian rintangan lainnya datang, dan ini menjadi suatu 
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rintangan besar yang tidak mungkin diatasi. Jika kalian tidak melakukan perubahan 

secara mendasar, cobaan itu benar-benar akan sulit untuk diatasi. Terlebih lagi, 

rintangan-rintangan dapat menumpuk. Jika kalian menumpuknya lebih banyak, 

bagaimana kalian akan dapat melewatinya? Itulah mengapa saya katakan pada kalian 

bahwa kalian harus memperlakukan diri kalian sendiri sebagai seorang praktisi. 

Sebagian orang mula-mula datang mempelajari Dafa kita untuk menyembuhkan 

penyakit mereka. Kami bukan tidak menyetujui hal itu, karena suatu periode perubahan 

diperlukan untuk memahami Dafa. Kemudian mereka menyadari: "Dafa bukan untuk 

menyembuhkan penyakit, namun dengan penyakit di tubuh saya, sebagai seorang 

kultivator, tidak akan bisa berkultivasi dan menumbuhkan Gong." Lalu, apa yang akan 

dilakukan? Mereka tahu: "Oh, kalau begitu saya tidak akan memikirkannya. Saya tidak 

akan menyuruh Guru untuk menyembuhkan penyakit saya dan saya tidak akan 

memikirkan apakah penyakit saya disembuhkan. Tetapi saya tahu bahwa sepanjang 

saya berlatih kultivasi, Guru pasti akan menyembuhkan penyakit saya." Sebagian dari 

pikirannya masih memikirkan. Apakah mereka telah berubah secara mendasar? Tidak. 

Apa yang tampak bagus di permukaan ternyata palsu. Jika seseorang tidak dapat 

mengubah dirinya secara mendasar, dia tidak dapat mencapai standar. Kehidupan 

tingkat tinggi, seperti Sang Sadar, melihat segala sesuatu dengan sangat jelas; tak ada 

yang dapat disembunyikan dari mereka. Orang ini belum mencapai standar, belum 

mengubah dirinya secara mendasar, dan masih berpegang pada keterikatan itu -- 

hanya saja keterikatan tersebut menjadi makin tersembunyi. Tetapi makhluk yang 

mengawasi kultivasinya melihatnya dengan jelas. Lalu siapa yang sedang dia tipu? Dia 

menipu dirinya sendiri. Maka seseorang harus melepaskan keterikatannya dan benar-

benar memenuhi standar bagi seorang kultivator. Jika seseorang tidak dapat 

melepaskannya, masalah akan menyeretnya terus-menerus dan dia akan selalu hidup 

dalam cobaan tersebut. Ini adalah suatu masalah yang sangat serius. Selalu ada 

murid-murid seperti ini. 

Pengikut: Para kultivator tidak terikat pada kekayaan, hanya menjaga De -- tidak 

mengumpulkan De. Apakah artikal Guru, "Kekayaan dan De," membicarakan 

kebutuhan minimum bagi para murid yang tidak rajin dalam latihan mereka? 

Shifu: Seorang kultivator tidak terikat pada hal itu. Tidak terikat pada sesuatu bukan 

berarti bahwa kalian tidak memiliki apa-apa. Menyingkirkan keinginan kalian terhadap 

kekayaan dan membuat keuntungan, dan menyingkirkan keterikatan kalian terhadap 

uang tidak berarti bahwa kalian tidak akan memiliki harta. Para kultivator menjaga De-

nya tetapi tidak mengumpulkan De karena, sebagai kultivator, waktu yang kita miliki 

dalam kehidupan ini sudah sangat terbatas. Jika kalian berusaha keras mencoba untuk 

melakukan kebaikan, bagaimana tindakan penuh-niat itu dapat memungkinkan kalian 

meningkatkan Xinxing kalian dan benar-benar berlatih kultivasi? Tidak akan dapat. Jadi 

kalian hanya dapat mencapai kesempurnaan jika kalian cepat-cepat berkultivasi dan 

mengubah diri kalian sendiri secara mendasar. Selain itu, banyak hal dalam 

masyarakat manusia biasa memiliki hubungan karma, perasaan dendam dan rasa 

terima kasih yang telah terkumpul sepanjang waktu. Kalian hanya dapat melihat bagian 

permukaan dari suatu masalah dan bukan pada hubungan karma mereka, sehingga 
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campur tangan kalian dalam suatu masalah mungkin akan menjadi kesalahan. Tidak 

masalah bagi seorang manusia biasa jika campur tangan-nya menjadi kesalahan, 

karena manusia biasa hanya perlu mengikuti prinsip-prinsip pada tingkat masyarakat 

manusia biasa. Sedangkan kalian adalah seorang kultivator dan kalian berpegang pada 

standar lebih tinggi. Jika kalian campur tangan dengan cara yang salah, itu sama sekali 

bukan masalah kecil. Kalian akan harus memikul tanggung jawab untuk itu, sehingga 

Gong dan tingkat kalian akan jatuh. Jika kalian tetap melakukan demikian, bagaimana 

kalian akan dapat mencapai kesempurnaan? Itulah mengapa kami mengatakan bahwa 

kalian seharusnya tidak selalu memikirkan tentang mengumpulkan De. Kalian hanya 

perlu berlatih kultivasi, dan semua substansi-substansi yang diperlukan dalam kultivasi 

kalian akan diubah melalui penderitaan kalian, Xiulian, dan berkorban. Hal-hal yang 

kurang dapat dilengkapi, sehingga kalian tidak perlu melakukan hal-hal itu. Masalahnya 

hanya hati kalian. 

Dalam kultivasi sejati, masalahnya hanya hati seseorang. Segalanya dapat 

dilakukan untuk kalian sepanjang hati kalian bersama Buddha dan hati kalian 

memenuhi standar untuk Xiulian. Sedangkan bagi seseorang yang diselubungi oleh 

karma, seperti yang saya lihat, bahkan tulang-tulangnya hitam. Bagaimana seorang 

manusia biasa dapat mengubah dirinya secara mendasar dan mencapai kriteria 

seorang Buddha? Tak peduli berapa banyak De yang kalian kumpulkan atau berapa 

banyak perbuatan baik yang kalian lakukan, dapatkah kalian mengubah segala sesuatu 

yang telah kalian lakukan dari satu masa kehidupan ditambah masa kehidupan 

lainnya? Kalian tidak dapat mengubahnya. Mengumpulkan De bukan Xiulian. Hal 

tersebut tidak akan berhasil. Jadi kalian hanya dapat memanfaatkan waktu kalian 

sebaik-baiknya dan mempercepat kultivasi kalian. Kami hanya melihat hati kalian. 

Sepanjang kalian berkultivasi, kami dapat mengubah masalah apapun menjadi hal 

yang baik -- hal yang buruk dapat kembali menjadi baik. Kalian harus bertanggung 

jawab untuk semua utang karma yang kalian buat, tetapi kami dapat menjaga hal ini 

untuk kalian. Kemungkinan bahwa dalam masa kehidupan kalian dahulu, telah 

membunuh dan merugikan banyak kehidupan -- kalian harus bayar. Kalian terus-

menerus reinkarnasi dan membayar dengan nyawa setiap masa kehidupan pun kalian 

masih tidak akan dapat membayar utang itu. Jadi bagaimana dapat berkultivasi? Jika, 

setelah kalian mencapai kesempurnaan dan menyempurnakan surga kalian, semua 

kehidupan yang telah kalian rugikan akan diselamatkan ke surga kalian untuk menjadi 

makhluk biasa, bukankah itu merupakan sesuatu hal yang baik? Utang-utang karma 

kalian juga akan dilunasi. Tetapi siapa yang akan melakukan hal ini untuk kalian? 

Hanya orang yang menyelamatkan kalian -- dan ini harus seseorang yang memiliki 

kemampuan untuk itu -- yang dapat melakukan ini untuk kalian; kalian harus membayar 

kembali utang kalian, dan pengaturan ini dianggap suatu pembayaran. Akan tetapi, jika 

kalian tidak dapat berkultivasi menjadi Buddha, kalian tidak akan pernah dapat 

membayar semua utang karma kalian itu. Beginilah kaitannya. Dengan demikian, 

pusatkan saja pada kultivasi kalian dan jangan mengurusi masalah-masalah kalian itu -

- guru kalian akan mengurus segalanya untuk kalian. 
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Pengikut: Sebagian murid mendengarkan dan memercayai beberapa hal yang 

merugikan Fa, tetapi sekarang mereka telah menyadari kesalahan mereka dan 

menyesalinya. Akankah mereka masih dapat mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Pada perjalanan kultivasi, tidak ada yang dapat melewati setiap ujian dengan 

sangat baik; setiap orang membuat kesalahan. Jika kalian dapat melewati setiap ujian 

dengan baik, saya katakan bahwa kalian tidak perlu berlatih kultivasi, karena kalian 

sudah dapat mencapai kesempurnaan. Kalian melewati beberapa ujian dengan baik, 

dan kalian gagal melewati beberapa ujian dengan baik, tetapi kalian dapat 

menyesalinya dan kalian berusaha melakukan dengan baik lain kali. Kalian dapat 

melewati sebuah ujian dengan baik, dan tidak melewati sebuah ujian dengan baik, 

menempa diri kalian sendiri dalam proses tersebut -- inilah Xiulian. (Tepuk tangan) 

Tetapi saya beri tahu anda sekalian, anda jangan senang dulu. Anda berpikir: "Oh, jadi 

tidak masalah apakah saya melewati ujian dengan baik atau tidak, bagaimanapun ini 

juga merupakan kultivasi, saya agak santai saja." Hal itu tak dapat diterima! Kalian 

harus giat. Jika kalian merosot dan tidak gigih, maka saya juga dapat melihat hati 

kalian, dan kalian tidak bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Jadi kalian 

harus memperlakukan diri kalian sendiri sebagai seorang kultivator sejati dan 

menangani masalah ini dengan serius. Hanya dengan demikian kalian dapat 

menaikkan tingkat kalian secepat mungkin. 

Pengikut: Apakah akan memengaruhi kultivasi mereka jika para pengikut yang 

berprofesi sebagai biksu menghadiri upacara pagi dan malam?5 

Shifu: Saya akan mencari cara yang paling efektif yang mencegah kalian terpengaruh. 

Kita memiliki banyak rahib dan pendeta Tao di biara-biara dan kuil-kuil, dan orang-

orang dari agama yang berlainan mempelajari Dafa. Saya katakan pada kalian prinsip 

ini: Kami tidak memberi perhatian khusus pada suatu agama atau suatu formalitas 

dalam masyarakat manusia biasa. Kami hanya menganggapnya sebagai pekerjaan 

manusia biasa. Karena Buddha tidak lagi memerhatikan manusia atau menyelamatkan 

mereka, bukankah hal itu hanyalah formalitas di dalam masyarakat manusia biasa? 

Jadi saya hanya menganggap itu sebagai pekerjaan. Karena itu, kami tidak memberi 

perhatian khusus terhadap hal itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kita harus 

pergi ke kuil-kuil untuk mengubah para rahib. Kami hanya memerhatikan hati orang. 

Tanpa memerhatikan dari alam, tingkat, atau kelas sosial yang mana kalian berasal, 

kami hanya melihat hati kalian. Sebagian orang berpikir, "Jika kita meyakinkan pejabat-

pejabat tinggi untuk mempelajari, mereka akan mengajak banyak orang." Bukan itu 

yang saya inginkan. Orang-orang yang datang untuk belajar karena perintah mereka 

tidak akan benar-benar datang untuk memperoleh Fa. Saya tidak menginginkan 

mereka. Jadi saya tidak memedulikan dari kelas sosial mana kalian berasal, saya 

hanya melihat hati kalian; saya tidak peduli jika kalian mempunyai suatu agama, saya 

hanya melihat pada hati kalian. Kalian semua adalah makhluk hidup. Saya akan 

bertanggung jawab kepada siapapun yang dapat berkultivasi. Jika seseorang tidak 

berkultivasi, itu terserah saja. 

                                                 
5
 "Upacara pagi dan malam" -- Suatu referensi bagi rutinitas agama tertentu di kuil-kuil atau biara-biara. 
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Sama seperti agama-agama di masa lalu. Buddha tidak memperkenalkan agama. 

Agama-agama diberi nama oleh manusia biasa. Kembali pada masa-masa awal, ketika 

Sakyamuni mendirikan bentuk Xiulian-nya dengan aturan biara, dia juga tidak 

menyebutnya sebagai sebuah agama. Jadi Buddha hanya melihat pada hati manusia -- 

tidak pada formalitas yang dipegang manusia. Berpegang erat pada formalitas itu 

sendiri adalah suatu keterikatan, adalah sesuatu yang tidak dapat dilepas oleh manusia 

biasa, dan bukan kultivasi sejati dari aliran Buddha. Pada kultivasi aliran Buddha, 

asalkan seseorang berkultivasi, saya akan bertanggung jawab pada dia tanpa 

memedulikan siapa dia. Saya memerhatikan hatinya untuk menjadi yang paling murni 

di antara makhluk hidup, sebuah hati yang benar-benar untuk berkultivasi dan 

kebaikan. Saya akan bertanggung jawab untuknya setelah melihat hati ini. Sedangkan 

mengenai menghadiri upacara pagi dan malam, serta membaca atau mengidungkan 

kitab-kitab lama atau kitab Injil, jika kalian seorang penganut agama Buddha awam 

atau seorang manusia biasa, saya nasihati kalian untuk berhenti melakukannya dan 

berkonsentrasi pada kultivasi Dafa, hal ini adalah serius. Tetapi para rahib atau 

pendeta boleh melakukan hal itu untuk sementara. Saya hanya menganggap hal itu 

sebagai pekerjaan kalian. Bagaimanapun, tidak ada Dewa atau Buddha yang 

memerhatikan hal ini. Ketika kalian mencapai suatu tingkat tertentu, kalian akan 

menyadari sendiri apa yang harus dilakukan. Saya telah membuka pintu yang paling 

mudah untuk kalian, dan saya hanya melihat pada hati orang. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Setelah para murid mencapai kesempurnaan di atas, apakah mereka masih 

akan dapat mendengar pengajaran Fa Guru? 

Shifu: Kalian masih menggunakan pikiran manusia untuk membayangkan jalan para 

Dewa. Saya katakan pada kalian: Pada waktu itu, kalian akan memiliki pengikut kalian 

sendiri untuk mendengar kalian mengajarkan Fa. Sejarah kultivasi kalian membangun 

keagungan De bagi masa depan kalian dan akan menjadi Fa yang agung dan mulia. Di 

luarnya, segala sesuatu tampak sangat sederhana karena kalian sedang berkultivasi di 

dalam masyarakat manusia biasa. Hal-hal yang tidak kalian sadari semua tersimpan. 

Apakah kalian dapat merasakannya atau tidak, semua itu tetap tersimpan. Jadi semua 

itu akan menjadi keagungan De yang kalian bangun. Sesungguhnya, Buddha juga 

mengajar Fa di surga-surga mereka. Lagi pula untuk mengajar prinsip-prinsip yang 

harus diikuti makhluk hidup di alam-alam tersebut, mereka terutama membicarakan 

tentang cerita-cerita kultivasi Buddha pada dunia surga yang berlainan. Cerita-

ceritanya sangat menyentuh. Banyak kehidupan di dunia surga setelah mendengarnya 

pun bisa meneteskan air mata. Itulah mengapa saya katakan bahwa setiap orang 

dalam kultivasi harus mencapai standar. 

Pengikut: Seseorang di dalam keluarga saya, bukan seorang praktisi, membeli sebuah 

buku yang menyerang Dafa. Saya sangat ingin memusnahkannya, tetapi buku itu berisi 

banyak foto-foto Guru. 

Shifu: Adalah baik untuk memusnahkan buku itu. Buku kita ini juga dalam bentuk 

sebuah buku biasa dengan tulisan hitam yang dicetak di atas kertas putih. Tanpa 

kehadiran Fashen saya, sebuah buku hanyalah materi yang tercetak dan tidak memiliki 
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makna mendalam di baliknya. Lebih baik dibakar. Begitulah halnya. Tentu saja, hal-hal 

yang berada di sisi lain tidak dapat terbakar. Bagaimana mungkin api manusia biasa 

mencapai sisi yang lain itu? Tidak menjadi masalah untuk membakarnya. 

Pengikut: Guru telah mengatakan kepada kami begitu banyak prinsip Fa, yang 

membuat seseorang merasa bahwa dia tidak tahu dari mana memulai kultivasinya. 

Shifu: Mungkin anda adalah seorang murid baru dan sedikit bingung. Sesungguhnya 

sangat sederhana. Tidak ada aturan-aturan atau pantangan-pantangan apapun. 

Asalkan kalian membaca buku, kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan, dan 

secara berangsur-angsur kalian akan makin sadar. Ketika pemahaman kalian 

berangsur-angsur meningkat sampai pada suatu pemahaman yang benar-benar 

rasional terhadap Dafa, kalian bahkan akan mengetahui dengan lebih baik apa yang 

harus dilakukan. Bukannya bahwa kalian harus memulai kultivasi dengan sesuatu yang 

khusus: "Haruskah saya mengultivasi Ren dulu atau Shan dulu?" Bukan demikian 

caranya. Kalian mungkin tidak bisa melakukan segalanya dengan baik. Tetapi Xiulian 

tidak dapat dilakukan sekaligus, seperti halnya seseorang tidak dapat langsung 

menjadi gemuk dengan makan berlebihan. Tidak mungkin mengubah diri seseorang 

menjadi Buddha dalam satu hari. Kalian akan tahu apa yang harus dilakukan asalkan 

kalian membaca buku. 

Pengikut: Saya telah lama cemas dan kecewa karena tidak dapat menggerakkan 

orang lain hingga menangis dengan perkataan, kebaikan, dan alasan saya. Bagaimana 

saya harus memperbaiki? 

Shifu: Jangan memaksa diri kalian sendiri untuk melakukan sesuatu. Kalian tak dapat 

memaksa untuk mencapai suatu keadaan. Sebenarnya, segalanya datang secara 

alami. Saya telah mengatakan bahwa ketika kalian menunjukkan kekurangan-

kekurangan orang lain, kalian berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya seperti 

ini. Apa yang saya katakan kepada kalian hanyalah prinsip ini, dan jika kalian mengikuti 

ini, hal tersebut akan memberikan hasil yang baik. Sulit bagi kalian untuk benar-benar 

melepaskan segalanya, menjadi bebas dari niat apapun dan mencapai Shan (善) yang 

begitu murni. Hal ini karena pikiran kalian terus-menerus dimurnikan, dan pikiran-

pikiran kalian yang belum dimurnikan itu terbawa ke luar dalam perkataan kalian. 

Segala macam informasi6  terungkapkan, tanpa ada yang tersisa. Jadi, orang yang 

berbeda akan memiliki reaksi yang berbeda terhadap apa yang kalian katakan. 

Beginilah caranya. Tetapi karena kita terus-menerus berlatih kultivasi dan menuntut diri 

kita sendiri untuk bertindak seperti ini, saya kira kita mungkin akan dapat menangani 

segala sesuatu dengan makin lebih baik. Dengan ketulusan hati dan belas kasih, kalian 

akan melebihi dibandingkan manusia biasa. Ketika kalian telah melampaui manusia 

biasa, meskipun apa yang kalian katakan tidak begitu murni, itu masih akan memiliki 

pengaruh dan akan menyentuh orang. 

                                                 
6
 Informasi -- Istilah ini menyatakan beberapa jenis energi yang tidak teraba, pengaruh-pengaruh, atau 

informasi yang dapat disebarkan. 
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Pengikut: Seorang yang taat pada agama Kristen mendengar bahwa di dalam surga 

Yesus hanya ada orang Barat. Pada tingkat atau surga mana Zhu Yishi wanita ini akan 

beristirahat dalam damai ketika dia meninggal? 

Shifu: Xiulian dalam agamanya akan menjadi sia-sia. Dia hanya seperti seorang biasa. 

Kebaikannya hanya akan mendapatkan berkah, dan dia masih akan reinkarnasi di 

dalam alam manusia biasa. Begitulah yang terjadi. 

Pengikut: Apakah alam "Hampa," sebagaimana pada "Fa yang Mendalam Mencapai 

Kehampaan,"7 berada di dalam Zhen-Shan-Ren? 

Shifu: Segala sesuatu termasuk ke dalam prinsip-prinsip Fa alam semesta. Di masa 

lalu, aliran Tao lebih banyak berbicara mengenai Hampa. Pertama, ia sesungguhnya 

adalah suatu perwujudan dari jalan satu alam. Ketika langit dan bumi diciptakan, dia 

dinyatakan sebagai maha hampa. Di mata para Dewa yang berbeda, penciptaan langit 

dan bumi tidak terwujud pada tingkat yang sama. Proses dari pembaharuan surga-

surga yang berbeda dan dunia-dunia yang berbeda di alam semesta juga dinyatakan 

sebagai "penciptaan langit dan bumi." Aliran Tao menganggap hal itu sebagai alam 

tertinggi. Kedua, pada bagian kultivasi kalian, "hampa" ini berarti bahwa kalian harus 

mengabaikan sisi manusia kalian. Umat manusia memandang manusia sebagai yang 

paling nyata. Ketika Zhu Yuanshen telah melepaskan semuanya, sisi manusia adalah 

hampa. Bagi yang mengultivasi Fu Yuanshen disebut Shishen8 meninggal, Yuanshen 

lahir. Di masa lalu, mereka menyatakan Fu Yuanshen sebagai Yuanshen. 

Pengikut: Bagian dari kita yang telah sepenuhnya terkultivasikan akan dipisahkan. 

Lalu di bawah keadaan bagaimana kita akan kehilangan bagian ini? 

Shifu: Segera setelah bagian dari kalian telah mencapai standar dalam kultivasi, ia 

segera bergerak dengan sangat cepat. Kecepatan pada bagian yang menyusun 

keberadaan kalian pada tingkat submikroskopis adalah lebih cepat daripada sebuah 

roket -- ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi biasanya ketika ia 

sampai pada bagian manusia -- tubuh yang terbentuk dengan substansi-substansi di 

dalam Triloka -- prosesnya segera menjadi lambat, seolah-olah direm. Bahkan benar-

benar sulit untuk sekadar maju satu langkah. Hal ini karena benar-benar sangat sulit 

bagi manusia untuk melepaskan keterikatan-keterikatan mereka. Biasanya kita 

mengalami suatu perasaan ketika pemisahan terjadi. Perasaan apa yang kita miliki? Ini 

beberapa contoh. Sebagian orang mungkin telah belajar Fa dengan mendalam 

sebelumnya tetapi kemudian mereka tiba-tiba melupakannya. Sebagian mungkin 

merasa bahwa mereka berkultivasi dengan baik, bahwa mereka berada dalam keadaan 

yang sangat baik, dan bahwa mereka melihat sesuatu dengan jelas. Tetapi semuanya 

tiba-tiba berubah menjadi buruk. Sebagian orang bertanya, "Apakah saya telah jatuh?" 

Tidak, bukan demikian masalahnya. Semata-mata bahwa seketika itu bagian yang 

telah mencapai standar telah dipisahkan. Jadi yang tersisa adalah bagian yang belum 

                                                 
7
 "Fa yang Mendalam Mencapai Kehampaan" (Xuan Fa Zhi Xu (玄法至虛)) -- bagian dari sajak yang 

diucapkan pada awal dari latihan ke empat. 

8
 Shishen – Istilah dari aliran Tao untuk Zhu Yuanshen. 



28 
 

sepenuhnya terkultivasikan, dengan demikian kalian akan merasa bahwa kalian tidak 

berkultivasi dengan baik. Beginilah yang terjadi di dalam kultivasi Dafa. 

Pengikut: Mengapa begitu sulit untuk memperoleh video dan audio tape ceramah Fa 

Guru yang di luar negeri? 

Shifu: Mengapa anda begitu terikat? Anda sangat terikat. Buku Zhuan Falun 

mengandung segalanya. Sesungguhnya, semua hal yang telah saya bicarakan 

terdapat di dalam Zhuan Falun -- hanya saja saya membicarakannya dengan lebih 

khusus kepada murid-murid di wilayah yang berbeda dengan melihat situasi mereka. 

Jangan terikat pada semua hal itu. Tenangkan hati anda dan berlatih kultivasi dengan 

mantap. Zhuan Falun adalah buku utama, sementara yang lain adalah bacaan 

pelengkap. Sedangkan mengenai buku Petunjuk Penting untuk Gigih Maju, itu adalah 

sebuah buku yang harus diingat para asisten dan koordinator kita sepanjang waktu dan 

dibaca secara teratur. 

Pengikut: Gong kita yang tumbuh melalui kultivasi tersimpan di setiap sel tubuh kita, 

melampaui elemen-elemen dari partikel-partikel materi asal pada tingkat yang sangat 

submikroskopis. Jadi apakah substansi Gong ini lebih halus daripada partikel-partikel 

materi asal? 

Shifu: Seberapa mikroskopis tingkat Gong kalian dan seberapa tinggi tingkat kultivasi 

kalian adalah berjalan beriringan. Tingkat yang kalian peroleh melalui Xiulian adalah 

merupakan Buah Status kalian. Apa yang terkandung pada Buah Status kalian adalah 

apa yang kalian peroleh. Mereka yang berkultivasi sampai suatu tingkat yang lebih 

tinggi dari kalian tentu akan memiliki suatu tingkat Gong dan buah stasus lebih tinggi. 

Gong mereka akan lebih mikroskopis dan lebih dahsyat daripada milik kalian -- ini pasti. 

Semuanya datang dari Buah Status kalian, semuanya datang dari keagungan De 

kalian, semuanya adalah bukti dari perjalanan Xiulian kalian yang panjang. 

Pengikut: Manakah yang ada lebih dahulu, alam semesta ataukah Fa-Buddha? 

Shifu: Fa Buddha adalah hukum-hukum yang disadari oleh Buddha-Buddha dari Dafa 

alam semesta. Tanpa alam semesta, dari manakah Buddha atau Fa Buddha datang? 

Kalian tidak akan pernah tahu struktur terakhir dari alam semesta. Tak peduli berapa 

tinggi tingkat yang kalian capai melalui kultivasi, kalian tidak akan pernah 

mengetahuinya. Jadi, hentikan keingintahuan kalian. 

Pengikut: Ketika seseorang hampir mencapai kesempurnaan, delapan puluh persen 

dari Gong dan tiang pengukur Xinxing-nya akan diturunkan untuk mengisi dunia kecil-

nya sendiri. Pada waktu itu, bagaimanakah Xinxing-nya diukur? Apakah hanya dua 

puluh persen dari tingkat asalnya? 

Shifu: Segala yang akan disempurnakan dilihat melalui Xinxing seseorang. Pilar Gong 

sebelum mencapai kesempurnaan tidak dianggap Buah Status seseorang yang 

sebenarnya; ia terutama mewakili tingkat Xinxing seseorang. Setelah seseorang 

mencapai kesempurnaan, tingkat Xinxing-nya akan merupakan tingkat dari Buah 
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Status yang dia capai. Jika tingkatnya adalah Bodhisattva,9 dia akan menjadi seorang 

Boddhisatva; jika tingkatnya Arhat,10 dia akan menjadi seorang Arhat; jika tingkatnya 

adalah Buddha, dia akan menjadi seorang Buddha. Itulah tingkatnya. Segala apa yang 

akan tersempurnakan olehnya adalah ukuran dari keagungan De-nya, dan Buah 

Status-nya adalah suatu bukti dari segala yang dia miliki. Hampir setiap sistem kultivasi 

bekerja seperti ini. Asalkan kalian adalah suatu makhluk hidup di alam semesta ini, 

kalian seharusnya tidak cemas mengenai masalah ini karena tidak mungkin bagi 

seseorang untuk tidak berlatih kultivasi dengan cara seperti ini. Bagaimana mungkin 

seseorang dapat naik ke langit tanpa apapun? 

Pengikut: Seseorang berkata bahwa menurut Anda, terlalu pelan untuk menyelesaikan 

Zhuan Falun dalam satu setengah hari. 

Shifu: Saya tidak pernah berkata begitu. Saya mengatakan bahwa itu terlalu cepat. 

(Tepuk tangan) Saya katakan pada kalian untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya 

untuk membaca buku, tetapi orang itu segera berjalan ke sisi yang berbeda. Dia 

membaca, membaca, membaca, membaca, membaca dengan segala kemampuannya, 

bahkan tidak tahu kata apa yang dia baca. Jadi apa yang sedang kalian baca? 

Bukankah kalian sedang belajar Fa? Apakah yang terjadi pada bagian "pelajaran" dari 

"belajar Fa"? Jika kalian bahkan tidak tahu apa yang sedang kalian baca, bagaimana 

kalian dapat berkultivasi? Kalian harus mengetahui apa yang sedang kalian baca oleh 

mata kalian! Kalian harus tahu makna permukaan dari kata-kata yang sedang kalian 

baca. Jika tidak, bagaimana itu dapat dianggap sebagai belajar Fa? Jika demikian apa 

kegunaan dari membaca buku itu? Kalian mungkin juga mengambil buku, membalik-

balik halamannya, dan menyebut diri kalian telah belajar. Apakah kalian telah 

memahami logika di balik apa yang saya ucapkan? 

Pengikut: Ketika kita melakukan empat latihan yang pertama, apakah kita harus tetap 

menyatukan kedua tangan pada akhir dari setiap latihan, atau memisahkan tangan dan 

kemudian menyatukannya lagi? 

Shifu: Kedua tangan disatukan sekali di antara latihan-latihan. Jangan lepaskan 

tangan kalian. Kalian dapat meneruskan latihan yang berikutnya. 

Pengikut: Artikel "Menguraikan Fa" sulit dipahami. 

Shifu: Memang demikian seharusnya. Ini karena saya bermaksud agar kalian semua 

memahaminya secara berangsur-angsur. Selain itu, ia tidak ditulis secara langsung 

untuk bagian dari kalian yang belum sepenuhnya terkultivasikan. Tetapi tak peduli 

berapa dalamnya pemahaman anda, kalian tidak akan salah. Hanya saja tingkat-tingkat 

pemahaman kalian yang berbeda. Berapapun banyaknya kalian dapat memahaminya 

adalah baik. Jika saya mau membuatnya sangat jelas untuk kalian, saya tidak akan 

menulisnya seperti ini. Jadi gunakan saja waktu kalian untuk mempelajarinya dan 

kalian akan memahaminya secara berangsur-angsur. Bukan hanya anda seorang yang 

                                                 
9
 Bodhisattva -- Sang Sadar dengan Buah Status pada aliran Buddha, yang lebih tinggi daripada seorang 

Arhat dan lebih rendah daripada seorang Tathagata. 
10

 Arhat -- Sang Sadar dengan Buah Status pada aliran Buddha, yang melampaui Triloka. 
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merasa artikel tersebut sulit dipahami -- setiap orang lain, di seluruh dunia, juga merasa 

artikel tersebut sulit dipahami. 

Pengikut: Apakah ada perbedaan dalam pemahaman seseorang terhadap prinsip-

prinsip Fa sebelum dan setelah dia Sadar? 

Shifu: Tidak ada perbedaan dalam istilah dari Zhen-Shan-Ren. Tetapi itu suatu prinsip 

umum. Setelah seseorang terbuka kesadaran, dia tiba-tiba menjadi sadar terhadap 

banyak hal yang terperinci dari prinsip-prinsip Fa, prinsip-prinsip pada tingkatnya, dan 

prinsip-prinsip pada setiap tingkat di bawahnya. Fa yang telah saya tunjukkan pada 

kalian ditulis dalam suatu cara umum. Kalian harus menunggu sampai kalian mencapai 

kesempurnaan untuk melihat prinsip-prinsip sesungguhnya dari Fa. 

Pengikut: Apakah para Dewa juga dilindungi sehingga mereka masih dapat 

mengetahui bahwa ada Fa di alam semesta? Mengapa mereka tidak mengetahuinya di 

masa lalu? 

Shifu: Kehidupan di alam semesta tidak diizinkan mengetahui perwujudan 

sesungguhnya dari Fa alam semesta. Kehidupan di tingkat manapun dari alam 

semesta tidak mengetahui bahwa ada Fa di alam semesta. Fa yang telah saya 

beritahukan kepada kalian diekspresikan dalam bahasa manusia; masih tidak sama 

seperti ekspresi spesifik dari perwujudan Fa yang sesungguhnya. Meskipun setelah 

kalian mencapai kesempurnaan di kemudian hari, kalian masih tidak akan dapat 

melihat bentuk keberadaan Fa; banyak keajaiban luar biasa di alam semesta tidak 

dapat diketahui oleh para makhluk di alam semesta. Tetapi segala pemandangan di 

alam semesta yang maha besar ini akan cukup membuat hidup kalian menarik. Pada 

waktu itu, kalian tidak akan dapat berhenti merasa heran terhadap pemandangan dari 

masyarakat manusia biasa ketika kalian membuka mata kalian dan melihatnya, 

pemandangan yang tak terkatakan agungnya -- pada suatu tingkat yang tinggi itu -- dari 

makhluk hidup, dari segala sesuatu yang ada, dan dari struktur alam semesta. 

Pemandangan itu tak dapat terlukiskan. Namun hal-hal tertentu, seperti dasar dari alam 

semesta, tidak dapat diketahui oleh makhluk hidup karena mereka tidak memiliki 

keagungan De yang cukup, beberapa hal dibatasi oleh tingkat yang kalian capai 

melalui kultivasi. 

Pengikut: Seseorang seharusnya tidak dengan sengaja berusaha untuk kehilangan 

atau memperoleh, dan seseorang seharusnya mengikuti perjalanan secara alami -- 

hanya dengan cara ini seseorang dapat mencapai kriteria prinsip-prinsip Fa yang lebih 

tinggi. Apakah pemahaman ini benar? 

Shifu: Pada prinsipnya benar. Namun ketika kalian dapat melakukan itu, itu karena 

Xinxing kalian telah mencapai tingkat itu. Tetapi apa yang diperlukan dari seorang 

kultivator adalah sesuatu di luar pengendalian diri manusia biasa. Dalam kultivasi, 

sebagian orang selalu ingin mengikuti cara-cara tertentu. Saya menyuruh kalian 

berkultivasi seperti ini, tetapi mereka bersikeras tampil dengan sesuatu yang berbeda, 
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seperti tidak makan dan minum, atau berlatih Bigu.11 Atau mereka menjadi memakai 

pakaian kotor sepanjang hari, dengan pria tidak tampak seperti pria dan wanita tidak 

tampak seperti wanita, tidak memerhatikan penampilan mereka dan bertindak 

sembarangan. Bilamana mereka berpikir mengenai kultivasi, mereka berpikir mengenai 

bentuk-bentuk kultivasi di masa lalu; kalau mereka berpikir mengenai kultivasi, mereka 

berpikir tentang Zhang Sanfeng,12 yang bepergian dengan pakaian lusuh. Seharusnya 

tidak seperti ini. Apa yang saya ajarkan pada kalian adalah untuk berlatih kultivasi 

dengan sedapat mungkin menyesuaikan dengan cara dari masyarakat manusia biasa. 

Jika setiap orang dari kalian berpakaian tidak rapi di dalam masyarakat manusia biasa, 

itu akan merusak prinsip-prinsip Fa pada tingkat masyarakat manusia biasa. Saya tidak 

pernah bersikap seperti itu di depan kalian. Kalian tahu bahwa saya selalu berpakaian 

rapi setiap kali saya memberikan ceramah Fa -- saya memberi contoh pada kalian. 

Kalian juga harus memerhatikan masalah ini. 

Pengikut: Dengan kebijaksanaan Guru yang tak terbatas, dapatkah hukum alam 

semesta "terbentuk, bertahan, dan rusak" disempurnakan lebih lanjut di alam semesta? 

Shifu: Pertanyaan ini melibatkan sesuatu pada sebuah tingkat yang sangat tinggi. 

Karakteristik dari Falun kita adalah bahwa ia dapat secara otomatis memperbaiki 

segala sesuatu yang kurang memenuhi standar. Dengan kata lain, ia secara terus-

menerus mengharmoniskan segala sesuatu. Tujuan dari pelurusan Fa adalah membuat 

segala sesuatu menjadi lebih baik. 

Pengikut: Apakah kita boleh segera tidur setelah melakukan meditasi duduk? 

Shifu: Tak masalah. Kalian boleh pergi tidur jika kalian ingin. Kalian boleh bangun di 

tengah malam untuk melakukan meditasi duduk, dan jika kalian segera pergi tidur 

setelah itu, kalian akan tidur dengan sangat nyenyak. 

Pengikut: Jika seseorang yang tampak sungguh-sungguh berkultivasi Falun Dafa tiba-

tiba meninggal karena suatu kecelakaan mobil, dapatkah dia dipandang sebagai 

seorang iblis? 

Shifu: Saya tidak akan membicarakan peristiwa spesifik itu; saya tidak akan menjawab 

pertanyaan anda secara langsung. Lahir, tua, sakit, dan mati muncul dalam masyarakat 

manusia biasa. Selama periode waktu sekarang, kalian tidak dapat mengatakan dari 

permukaan apakah seseorang adalah seorang kultivator, atau apakah seseorang dapat 

mencapai kesempurnaan. Saya hanya mengatakan bahwa hati manusia secara 

langsung diuji ketika berhadapan dengan masalah kritis. Ketika seseorang meninggal 

sewaktu berkultivasi, kalian diuji untuk melihat apa yang akan kalian lakukan. Mungkin 

orang itu telah mencapai kesempurnaan, atau mungkin dia seorang iblis. Tak ada yang 

terjadi secara kebetulan. Semua hal ini digunakan untuk menguji hati murid-murid 

untuk melihat apakah kalian masih dapat melewatinya pada saat krusial. Ada orang 

yang telah berkorban untuk ini. Mereka mencapai alam kesempurnaan, dan 

                                                 
11

 Bigu -- Suatu istilah kuno untuk pantang dari makanan dan air. 
12

 Zhang Sanfeng -- Dewa aliran Tao; pencipta Taiji (atau "Tai-Chi") sejenis latihan tradisional tinju 

bayangan dari orang Tiongkok. 
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menciptakan suatu kesempatan seperti ini bagi murid-murid yang lain. Ada kejadian 

seperti itu, tetapi pada prinsipnya saya tidak menyetujuinya. Kemudian lagi, ada juga 

orang-orang yang datang untuk merusak. Mereka benar-benar mengganggu kalian 

seperti itu, menarik kalian pada suatu keadaan kritis. Walaupun demikian, kami 

menggunakan mereka untuk menguji hati seseorang. Kami memanfaatkan mereka 

untuk menguji hati seseorang pada saat-saat krusial dan untuk melihat apakah kalian 

semua masih dapat berkultivasi. Kultivasi adalah sangat serius. 

Pengikut: Bagaimanakah konsep dari "Dewa", seperti pada istilah "Buddha, Tao, dan 

Dewa"? 

Shifu: Kalian tahu bahwa di dalam Delapan Jenis Buddha Penjaga-Hukum Langit, ada 

banyak Dewa. Semua itu adalah Dewa yang dikenal dalam agama Buddha. Namun 

Dewa-Dewa di alam semesta tidak terbatas hanya ini. Ada Dewa-Dewa langit yang 

berbeda di alam-alam yang berbeda. Mereka secara langsung berkuasa atas makhluk 

hidup di alam semesta dan mereka ada pada setiap tingkat yang berbeda. Buddha 

adalah suatu jenis tertentu dari Dewa. Mereka menjadi Dewa melalui kultivasi belas 

kasih dan Shan -- semua ini adalah Buddha. Sedangkan mengenai Tao, mereka 

berkultivasi Zhen, mengambil Zhen dari Zhen-Shan-Ren sebagai dasar. Jadi mereka 

tidak menawarkan penyelamatan kepada semua makhluk hidup setelah mereka 

berhasil dalam kultivasi mereka. Tetapi mereka berpedoman bahwa Kebenaran adalah 

segalanya -- inilah jalan Tao, jalan Maha Tao dari Kebenaran. Sesungguhnya mereka 

juga adalah Dewa-Dewa. "Dewa" juga termasuk jenis Dewa-Dewa yang baru saja saya 

sebutkan yang mengawasi seluruh urusan makhluk hidup di alam semesta, demikian 

juga dengan Buddha dan Tao. Lagi pula ada banyak, segala macam kehidupan tingkat 

tinggi yang berbeda-beda. Secara umum, saya menyatakan mereka sebagai Buddha, 

Tao, dan Dewa. 

Pengikut: Ketika waktu untuk berkultivasi mencapai saat akhir, jika sebagian orang 

belum terbuka kesadaran dan terbuka Gong, apakah delapan puluh persen dari Gong 

yang dikultivasikannya akan ditarik turun juga? 

Shifu: Hal ini tidak berhubungan dengan mereka yang tidak mencapai kesempurnaan 

melalui kultivasi. Jika seseorang gagal mencapai kesempurnaan melalui kultivasi, 

masalah mengisi dunianya tidak ada -- hal itu tidak berlaku bagi dia. Hanya ada 

beberapa kemungkinan bagi mereka yang tidak mencapai kesempurnaan, pertama 

bahwa jika mereka benar-benar telah melepaskan keterikatan mereka yang utama, 

mereka mungkin pergi ke suatu tingkat di bawah tempat asal mereka. Atau, jika mereka 

ingin melanjutkan kultivasi mereka, kemungkinan mereka akan membawa semua yang 

telah mereka peroleh yang mana terkunci dan tersimpan untuk mereka, reinkarnasi ke 

dunia lagi untuk melanjutkan kultivasi mereka. Namun dalam situasi lain, jika orang itu 

tidak ingin berkultivasi lagi, apa yang telah diperolehnya dalam Xiulian akan diubah 

menjadi berkah dan De; hal itu akan menjadi seperti hadiah, seperti kekayaan, 

keberuntungan, kemasyhuran, dan jabatan yang dapat dia nikmati pada kehidupan 

berikutnya. 
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Pengikut: Molekul terbentuk dari atom. Atom berada di dalam molekul. Bagaimana 

kejadiannya bahwa struktur keseluruhan atom lebih besar daripada struktur molekul?  

Shifu: Molekul bukan partikel yang berdiri sendiri -- molekul muncul secara 

berkelompok. Dalam istilah ilmu pengetahuan modern, molekul muncul secara 

berkelompok. Yaitu, di dalam dunia keberadaannya sendiri, molekul tersebar di mana-

mana dalam kehampaan itu. Sesungguhnya, "di mana-mana" ini memiliki suatu limit 

dan batas. Dengan kata lain, isi dari ruang lingkup di mana atom ada jauh melebihi isi 

dari ruang lingkup di mana molekul ada dan tersebar. "Atom berada di dalam molekul" 

adalah apa yang dimengerti oleh alat ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlaku 

saat ini. Bukan demikian kejadian sesungguhnya. 

Pengikut: Fa Buddha Zhen-Shan-Ren adalah Fa dari dunia yang besar ini. Apakah dia 

juga merupakan Fa dari dunia-dunia besar yang lain? 

Shifu: Ya. Sesungguhnya, kalian tidak akan pernah tahu berapa besarnya dunia ini, 

berapa jauh yang dapat dicapai pemikiran kalian tentang dunia ini, atau berapa luas 

batas dari dunia yang kalian bicarakan. Kemampuan pikiran kalian tidak cukup luas. 

Jadi kalian hanya dapat membicarakannya saja. Segala sesuatu dibangun oleh Zhen-

Shan-Ren. 

Pengikut: Bagaimana Zhen-Shan-Ren menghasilkan prinsip-prinsip alam semesta 

yang lain? 

Shifu: Alam semesta yang lain memiliki prinsip-prinsip yang sama. Di dalam alam yang 

sama, tak peduli berapa jauhnya sebuah alam semesta, sama seperti juga alam 

semesta lainnya, ia menyesuaikan diri dengan prinsip Zhen-Shan-Ren dari badan langit 

ini. Mereka semua menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip tingkat yang sama. Tak 

peduli berapa besarnya kalian membayangkan alam semesta ini, ia masih sebuah 

partikel di dalam tingkatnya. Jadi sebuah partikel harus memenuhi standar dari alam ini 

untuk muncul di alam ini. Dan standar ini adalah suatu perwujudan dari Fa khusus pada 

tingkat ini. 

Pengikut: Apakah keagungan De yang tak terbatas datang dari menahan penderitaan, 

ataukah sesuatu yang dimiliki seseorang dari asalnya? 

Shifu: Sebagian berasal dari alam orang itu. Makhluk-makhluk tersebut hanyalah ada 

pada sebuah alam setinggi itu dan mereka hanya makhluk pada sebuah tingkat 

setinggi itu. Demikian juga dengan umat manusia: Jika kalian lahir di antara umat 

manusia, anak kalian akan lahir dan tumbuh sebagai manusia, dan mereka pasti bukan 

hewan lainnya. Banyak yang berasal dari kultivasi, Sang Maha Sadar di alam semesta 

sangat luar biasa -- ada juga orang yang meningkatkan diri mereka sendiri melalui 

kultivasi. 

Pengikut: Saya telah memberikan buku, audiotape, dan videotape kepada banyak 

orang. Namun sebagian dari mereka tidak kultivasi lagi. Apakah saya harus mengambil 

kembali buku dan tape itu? 
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Shifu: Boleh mengambilnya kembali jika orang itu benar-benar tidak berkultivasi lagi. 

Jika tidak mudah untuk mengambilnya kembali, mungkin seseorang dengan takdir 

pertemuan akan menemukannya di rumah orang itu dan mengambilnya. Kalian dapat 

mengambil semua itu kembali bila mudah untuk diambil kembali. Tangani keadaan 

sebagaimana yang kalian lihat sesuai. 

Pengikut: Bagaimana seharusnya "materi yang lebih mikroskopis yang merusak 

manusia" di dalam artikel "Berdialog dengan Waktu" dipahami? 

Shifu: Bagaimanapun kalian memahaminya adalah baik, dan kalian tidak akan 

memahaminya secara salah. Saya jelaskan pada kalian seperti ini: Pada bagian 

tertentu dalam badan langit yang tak terhingga ini, tidak ada lagi suatu makhluk hidup 

yang memiliki bentuk. Hanya kehidupan tak berbentuk yang ada di sana. Mereka 

menyerap seluruh badan langit, maka saya menyebutnya materi. Namun mereka 

adalah para Dewa. Mereka dapat membentuk wujud apapun, tetapi mereka tidak suka 

mengambil sebuah wujud. Mereka hanya ada dengan cara seperti ini. Jadi jika alam 

semesta mengalami kemerosotan, semua materi -- yang memiliki sisi positif maupun 

negatif -- mengalami kemerosotan juga. Sisi positif telah mengalami kemerosotan, 

apalagi sisi negatif. 

Pengikut: "Adalah tanggung jawab kalian sendiri untuk mengultivasi hati kalian, 

melepas keinginan-keinginan kalian, meraih kebijaksanaan, dan menyingkirkan 

ketersesatan." Apakah "tanggung jawab kalian sendiri" berarti tanggung jawab 

seseorang sendiri? 

Shifu: Benar, bukankah kultivasi tergantung pada anda? Itulah maksudnya. Diri kalian 

sendiri harus berkultivasi. "Kultivasi hati menyingkirkan nafsu keinginan" berarti bahwa 

kalian harus mengultivasikan Xinxing kalian dan melepaskan keinginan-keinginan 

duniawi kalian -- keinginan untuk memperoleh ini, keinginan untuk memperoleh itu, dan 

keinginan untuk memperoleh segalanya. Jika kalian tidak melakukan kultivasi ini 

sendiri, siapa yang akan melakukannya untuk kalian? Jika saya yang kultivasikan itu 

tidak dapat dihitung sebagai kultivasi kalian, bukankah begitu? "Meraih kebijaksanaan 

dan menyingkirkan ketersesatan" berarti bahwa ketika kalian telah melepaskan semua 

hal itu melalui kultivasi, kalian akan dapat melihat prinsip-prinsip yang lebih tinggi di 

dalam Fa dan memperoleh suatu tingkat lebih tinggi, akhirnya mencapai tingkat 

kesempurnaan. Kalian tidak akan dapat dipengaruhi lagi oleh hal-hal tingkat rendah 

atau dikendalikan oleh keterikatan-keterikatan manusia biasa. Bukankah semua hal ini 

harus dilakukan oleh kalian? Beginilah maksudnya. 

Pengikut: Apakah Dewa-Dewa di dalam Triloka tersusun dari atom-atom? 

Shifu: Makhluk hidup dari suatu alam harus memenuhi standar alam tersebut. Namun 

sebagian Dewa di dalam Triloka melampaui tingkat-tingkat dari alam di mana mereka 

berada. Ketika saya berkata bahwa tubuh mereka tersusun dari atom-atom, maksud 

saya pastinya bukan atom-atom yang kita lihat, yang mana merupakan bagian luar dari 

atom-atom. Alam semesta ini benar-benar mengagumkan. 
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Pengikut: Ketika menyelidiki suatu masalah dan berusaha mendapatkan bukti, jika kita 

menggunakan cara keras kepada tersangka yang menolak untuk mengatakan 

kebenaran, apakah hal ini bertentangan dengan kultivasi Zhen-Shan-Ren kita? 

Shifu: Bila orang itu tidak berkata benar adalah tugas anda untuk membuat dia berkata 

benar. Kalian dapat berbicara dalam sikap yang keras, tetapi kalian seharusnya tidak 

menjadi marah. Kalian seharusnya tidak menghina dan jangan pernah menggunakan 

kekerasan. Ada suatu perbedaan tertentu bagaimana kita menangani masalah dan 

bagaimana negara lain menangani masalah. Di negara lain bukti-bukti adalah penting, 

sedangkan kita kadang-kadang membuat orang mengaku meskipun ketika kita tidak 

memiliki bukti-bukti. Bagaimanapun juga, tangani selayaknya. Yaitu, tangani dengan 

baik, dengan standar seorang praktisi. 

Pengikut: Mengapa sepertinya orang yang mendapatkan Fa adalah mereka yang tidak 

begitu sukses dalam kehidupan? 

Shifu: Apa yang membuat anda berpikir seperti itu? Banyak di antara pengikut kita 

yang telah mendapatkan Fa adalah pengusaha-pengusaha sukses, dan banyak yang 

memiliki status sosial tinggi. Anak muda yang berpendidikan-baik jumlahnya sangat 

besar di antara para pengikut Dafa kita. Ada banyak pejabat tinggi dan eksekutif-

eksekutif senior dengan status sosial tinggi. Banyak di antara hadirin sekarang adalah 

pengusaha sukses, dan mereka berkultivasi dengan sangat baik. Ada banyak dokter, 

dan ada juga pengacara-pengacara. Tidak sedikit orang-orang di antara kita yang telah 

memperoleh Fa berasal dari bagian keuangan, memiliki posisi senior di pemerintahan, 

atau dari kalangan industri dan perdagangan. Walaupun demikian, saya katakan satu 

hal pada kalian: Ketika berkultivasi, kami memperlakukan setiap orang sama. Dafa kita 

tidak akan menunggu seseorang karena dia menikmati ketenaran dan reputasi. Tidak 

akan pernah terjadi seperti itu. 

Pengikut: Apakah makna, maksud, dan sejarah di balik Kasaya13 yang Guru pakai? 

Shifu: Dapat saya katakan pada kalian bahwa ketika Sakyamuni berada di dunia ini, 

para pengikutnya mengenakan jenis pakaian ini. Keadaan iklim yang mendorong para 

rahib di daerah Han 14  untuk mulai memakai pakaian daerah, yaitu gaya dari 

masyarakat bawah. Kenyataannya, gaya pakaian yang dipakai para rahib sekarang 

adalah dari masyarakat bawah pada dinasti Tang dan dinasti Song.15 Perbedaannya 

hanya pada warnanya. Masyarakat di masa lalu suka memakai pakaian berwarna 

cerah. Kemudian, para rahib menemukan bahwa hal itu menjadi suatu keterikatan, 

maka mereka mulai memakai pakaian berwarna abu-abu dan warna lumpur. Tetapi 

para pengikut sejati aliran Buddha dan para Buddha di dunia surga memakai pakaian 

yang sejenis dengan saya, hanya materinya yang berbeda. Juga, mereka bertelanjang 

kaki dan membiarkan satu bahunya terbuka. Karena kita berkultivasi aliran Buddha, 

tentu saja kita suka memakai pakaian dari aliran Buddha. Demikianlah. Jika kalian 

                                                 
13

 Kasaya -- Jubah biara penganut Buddha, biasanya berwarna merah, kuning, atau orange. 
14

 Han -- Tiongkok. 
15

 Dinasti Tang dan Song -- Dinasti-dinasti yang makmur pada abad pertengahan di Tiongkok. Dinasti 

Tang bertahan dari 618-907 S.M., dan dinasti Song dari 420-479 S.M. 
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menyuruh seorang kultivator Tao memakai pakaian seperti ini, pasti dia tidak akan mau 

memakainya, benarkan? 

Pengikut: Ibu saya berumur delapan puluh empat tahun. Ia tinggal sendiri dan jarang 

keluar. Setiap hari, setelah makan, dia belajar Fa dan melakukan latihan kapan saja dia 

mempunyai waktu. Maka dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan 

Xinxing-nya. 

Shifu: Orang lanjut usia berkultivasi dalam keadaannya sendiri. Dia mungkin tidak 

mendapat cobaan apapun sekarang, tetapi ketika dia duduk di sana dia akan dibuat 

mengingat kembali pada hal-hal yang membuat ia marah delapan atau sepuluh tahun 

yang lalu. Pasti dia akan dibuat mengingat kembali hal-hal itu, yang dimaksudkan untuk 

melihat apakah hatinya akan tetap tak tergerak atau apakah dia masih akan marah 

karenanya. Sebagian orang akan duduk di sana dan marah sambil mengomel. Dengan 

demikian, dia tidak akan kehilangan apapun -- bagaimanapun saya akan 

memungkinkan dia berkultivasi. Sebagian di antara murid kita, muda atau tua, juga 

memiliki pengalaman seperti ini, yang mana mereka dibuat mengingat kembali 

peristiwa yang menyakitkan itu untuk melihat apakah mereka masih marah karenanya. 

Mereka akan dibuat mengingat kembali semua masa lalu mereka untuk melihat, 

bagaimana cara mereka mengatasinya. 

Pengikut: Enam hari yang lalu, saya bermimpi tentang Guru bersama kita pada saat 

kita belajar Fa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Guru, anda memakai 

pakaian yang sama seperti yang dipakai kemarin pagi ketika anda menjumpai 

sekelompok kecil orang. 

Shifu: Kalau begitu anda telah melihat sesuatu sebelum terjadi. Sesungguhnya, saya 

menyembunyikan semua ini dari kalian untuk mencegah kalian memfokuskan pada hal-

hal ini atau terlalu memerhatikan hal-hal ini, dan agar kalian tidak merasakan, sehingga 

kalian akan berkultivasi dengan lebih cepat. Kalau tidak, anda akan menanyakan 

pertanyaan seperti ini setiap hari. Kalian akan mempunyai begitu banyak pertanyaan: 

Mengapa begini? Bagaimana mengenai hal itu? Ada keajaiban yang luar biasa 

banyaknya di alam semesta ini -- ada sangat banyak. 

Pengikut: Apakah tekad kuat dan kemampuan seseorang untuk menahan penderitaan 

datang bersamanya pada saat ia lahir?  

Shifu: Semua itu tidak datang bersamanya saat seseorang dilahirkan. Mari kita 

bicarakan mengenai manusia dan mengambil bagian permukaan kita, tubuh manusia, 

sebagai contoh. Jika seseorang telah menempa dirinya sendiri melalui banyak cobaan 

di dalam masyarakat manusia biasa, dia mungkin tak peduli akan masalah-masalah. 

Atau, jika ia telah banyak melewati cobaan, tekadnya akan menjadi kuat dan dia tidak 

peduli terhadap masalah. Seseorang juga dapat menjadi lebih kuat melalui kultivasi. 

Ketika tingkat seseorang meningkat, kemampuan seseorang menahan penderitaan 

juga meningkat. 
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Pengikut: Dapatkah kita menyingkirkan dengan sempurna melalui kultivasi satu dan 

segala jenis kelemahan yang kita miliki selama perjalanan kultivasi? 

Shifu: Kalian harus dapat. Sebagian di antara murid kita berpikir: "Guru, kami begitu 

buruk di dalam masyarakat manusia biasa. Ketika kita telah berkultivasi naik ke alam 

Buddha, akankah kita benar-benar melupakan segala sesuatu tentang ketika kita hidup 

sebagai manusia?" Dikarenakan kalian memikirkan tentang Buddha seperti apa yang 

waktu kalian hidup di antara manusia biasa. Semua pikiran manusia kalian akan 

berubah, dan ini termasuk susunan dari pikiran-pikiran kalian dan cara kalian berpikir. 

Ketika kalian bebas dari kendali emosi pada tingkat ini dan kendali dari berbagai jenis 

masalah pada alam manusia biasa ini, kalian akan lepas dari lingkungan ini dan 

terputus menjadi jalan kalian. Ketika kalian telah berkultivasi naik, permukaan manusia 

kalian yang sedikit ini hanya akan tertinggal sebagai kenangan, sedangkan pikiran-

pikiran kalian sudah akan meningkat ke alam Buddha, Dewa, atau Tao; mereka akan 

menjadi bagian terbaik dari kalian. Kalian tidak akan ingin menyentuh bagian manusia 

yang paling permukaan ini -- kalian bahkan tidak akan ingin mengingat kembali 

kenangan tersebut. 

Pengikut: Ketika alam semesta yang baru dibentuk, apakah iblis-iblis tetap ada pada 

berbagai tingkat? 

Shifu: Ada satu hal yang dapat saya katakan pada kalian: Jika hanya ada hal positif 

dan tanpa hal negatif, tidak ada makhluk yang akan menemukan kehidupan ini 

menarik. Jika kalian dapat berhasil dengan mudah dalam segala hal yang kalian 

lakukan, memperoleh apapun yang kalian inginkan, dan tanpa kesulitan dengan 

apapun yang dikerjakan, kalian tidak akan menghargai atau menganggap sesuatu 

berharga. Kalian tidak akan memiliki perasaan bahagia yang seseorang peroleh 

setelah mengalami penderitaan, tidak juga kegembiraan dari keberhasilan. Kalian tidak 

akan menghargai atau mengharapkan sesuatu jika hal itu terjadi, dan kalian akan 

merasakan hidup tak ada artinya. Manusia bersaing dan berjuang di dalam masyarakat 

manusia biasa dan merasakannya menarik. Mereka berpikir bahwa akan menarik 

sekali jika melihatnya kembali pada akhir hidup mereka. Begitulah manusia. Namun 

ada juga elemen-elemen negatif pada tingkat-tingkat berbeda -- itu pasti. Mereka tidak 

dihasilkan melalui kultivasi, tetapi diatur oleh Fa. 

Pengikut: Apa yang harus saya lakukan ketika, sewaktu dalam keadaan hening, saya 

melihat hal-hal yang tidak ingin saya lihat? 

Shifu: Terlihat biarlah terlihat. Anda tidak ingin melihatnya juga sudah terlihat. Jangan 

pedulikan ia. Ia tidak akan dapat melukai anda, juga tidak dapat menyentuh anda, 

biarkan saja, jangan cemas karenanya. Hal ini khususnya terjadi saat seseorang baru 

mulai dari tingkat manusia biasa; ketika Tianmu16 kalian dapat melihat sesuatu, apa 

yang terlihat pasti berupa hal-hal pada tingkat-rendah, hal-hal yang sangat buruk, akan 

merasa takut. Tetapi sepanjang kita banyak baca buku banyak belajar Fa, 

                                                 
16

 Tianmu -- Mata ketiga; kadang-kadang diterjemahkan sebagai "Mata Surga". 
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mempercepat kultivasi, akan dengan cepat menerobos tingkat ini, yang terlihat bukan 

lagi hal-hal seperti ini. Terlihat lagi sudah berupa hal-hal yang baik. 

Pengikut: Bila seseorang di dalam keluarga melakukan latihan Gong lain, saya 

terutama merasa tidak nyaman melakukan latihan pada tempat latihan bersama. 

Apakah hal-hal yang saya lihat kadang-kadang mengandung suatu ramalan? 

Shifu: Terlihat biarlah terlihat. Jangan mengganggapnya sebagai sesuatu yang 

penting. Meskipun dapat melihat sebagian hal yang akan terjadi, saya pikir kalian juga 

jangan pedulikan ia. Jagalah Xinxing kalian untuk berkultivasi. Sedangkan mengenai 

gangguan lain terhadap kultivasi kalian, atau seseorang di dalam keluarga kalian 

berlatih metode Gong lain, biasanya hal ini tidak memengaruhi kita. Jika kalian merasa 

hal-hal ini mengganggu, mungkin juga sedang menguji kalian, untuk melihat 

bagaimana hati kalian akan bereaksi. Karena yang kita kultivasikan adalah Fa lurus -- 

adalah Dafa, benda apapun tak ada yang dapat mengganggu kalian. Jika hati kita 

sendiri tidak yakin, pasti adalah masalah Xinxing, maka dapat terefreksi ke luar situasi 

yang tidak biasa. 

Pengikut: Saya telah berlatih Falun Gong selama beberapa bulan sekarang dan 

merasakan ia benar-benar bagus. Tetapi sebelumnya saya beralih ke suatu agama 

tertentu dan saya sekarang dalam sebuah dilema. Guru, tolong beri saran kepada 

saya. 

Shifu: Kultivasi adalah urusan pribadi seseorang. Anda memilih cara kultivasi mana 

yang anda suka. Jika anda ingin berkultivasi di dalam agama, maka anda dapat 

melakukannya juga. Jika anda ingin berkultivasi di dalam Dafa, maka anda dapat 

berkultivasi di dalam Dafa. Anda harus memilih langkah ini sendiri. Karena saya, juga, 

melihat bahwa anda berada dalam sebuah dilema, saya perlu melihat bagaimana anda 

mengambil langkah ini. Apa yang ingin anda pelajari terserah pada anda. Namun saya 

sudah menjelaskan banyak prinsip dengan jelas. Di dalam Triloka, tak ada Dewa-Dewa 

sejati yang memerhatikan manusia, dan tak ada Dewa-Dewa sejati yang 

menyelamatkan manusia. Inilah apa yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. 

Pengikut: Saya merasa bahwa saya tidak mempunyai cukup waktu, sehingga saya 

sering mengurangi waktu tidur saya. Apakah ini dihitung sebagai suatu keterikatan? 

Shifu: Tidak. Jika kalian ingin mencari sebagian waktu pada sore hari untuk melakukan 

latihan karena waktu kalian benar-benar ketat dan kalian sibuk sepanjang hari, saya 

katakan bahwa itu baik sekali. Kondisi tubuh kalian tidak akan merosot karena kalian 

melakukan latihan, juga kalian tidak akan menderita kekurangan tidur. Hal seperti ini 

tidak akan terjadi. Sebaliknya, kalian akan tidur lebih nyenyak setelah melakukan 

latihan, dan kalian akan merasa lebih bersemangat. Begitulah kejadiannya. 

Pengikut: Penganut agama Kristen dan Katolik percaya bahwa hanya ada satu Tuhan 

di atas sana: Yesus. Bagaimana kita dapat membuat mereka percaya bahwa ada lebih 

dari satu Tuhan? 



39 
 

Shifu: Itu terserah pada mereka. Kita sudah menjelaskan prinsip-prinsipnya. 

Sesungguhnya, tertulis baik di dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru 

bahwa Yesus bukanlah satu-satunya Tuhan. Bagaimanapun juga, ada Yahwe sebelum 

Yesus. Banyak Dewa langit lainnya disebutkan di dalam Perjanjian Lama maupun 

Baru. Pada jaman Yunani kuno banyak Dewa mengajar Fa di antara manusia. 

Terserah pada mereka sendiri bagaimana mereka memahami hal-hal ini. 

Sesungguhnya, agama Buddha juga mengajarkan bahwa Sakyamuni bukanlah satu-

satunya Buddha. Tentu saja, Sakyamuni juga menyinggung tentang Buddha Amitabha 

dan enam Buddha primitif. Dia mengatakan bahwa Tathagata banyaknya tak terhitung 

bagaikan butiran pasir di sungai Gangga, dan sebagainya, bahwa Maha Bodhisattva 

juga jumlahnya tak terhitung. Namun sebagian biksu bersikukuh bahwa Sakyamuni 

adalah satu-satunya Buddha. Bagaimana mereka dapat berpikiran begitu sempit 

dengan menganggap bahwa Sakyamuni adalah satu-satunya Buddha? Kita dapat 

menyuruh mereka membaca Fa sehingga mereka akan mengetahui yang 

sesungguhnya. Apakah mereka ingin mempelajarinya atau tidak terserah pada mereka. 

Jika mereka bersikeras tetap pada pengertiannya sendiri, maka biarkan saja. Kita 

hanya menyarankan orang menjadi baik dan tidak akan menyeret siapapun ke sini. 

Kalian harus ingat hal ini. 

Pengikut: Karena Gong seseorang menyerupai wujud dari dirinya, mengapa Buddha 

palsu yang diciptakan oleh pemujaan manusia dapat mengambil Gong dari seseorang? 

Shifu: Dia tidak dapat mengambil Gong seseorang. Dia hanya dapat mengambil Qi 

dari seorang manusia biasa. Demikianlah. Dia tidak dapat mengambil energi apapun. 

Lalu mengapa dia dapat mengambil dari seseorang? Itu karena dia diciptakan oleh 

pemujaan manusia biasa, dan alam pikirannya ada pada tingkat yang sama dengan 

manusia biasa. Mengapa manusia mencuri? Karena mereka memiliki mentalitas ini. 

Pengikut: Setelah mencapai kesempurnaan, apakah pengikut-pengikut yang pergi ke 

surga-surga lain dapat membawa Falun di perutnya? 

Shifu: Kalian hanya perlu berkonsentrasi pada Xiulian. Kalian tidak mengetahui 

bagaimana kalian. Berkultivasi saja dengan rajin dan buat kemajuan terus-menerus. 

Kalian harus memerhatikan tentang bagaimana kalian mencapai kesempurnaan, 

karena ini adalah prioritas utama kalian. Untuk berkultivasi dan kembali secepat 

mungkin adalah hal yang paling penting bagi kalian. Jangan memikirkan tentang hal-hal 

lain. Saya, guru kalian, tentu akan memberikan kalian yang terbaik. (Tepuk tangan) 

Untuk siapakah alam semesta baru dan segala sesuatu dari masa depan diciptakan? 

Bukankah semua itu diciptakan bagi semua kehidupan? Bukankah ini benar? Orang 

tua selalu ingin memberi anak-anaknya yang terbaik. Mereka khususnya ingin 

memberikan anak-anaknya masa depan yang lebih baik. Mereka semua memiliki 

keinginan ini. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Karena pencapaian kesempurnaan terjadi dalam sekejap, bagaimana 

seseorang akan mengetahui instruksi-instruksi Guru? 
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Shifu: Saat kalian hampir mencapai kesempurnaan, koneksi dengan kalian akan 

dimulai. Banyak hal yang akan diberitahukan kepada kalian secara langsung. Tidak 

seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang yang mengaku telah mencapai 

kesempurnaan. Semua yang mengaku telah mencapai kesempurnaan belum 

mencapainya. 

Pengikut: Ketika menyebarkan Fa kepada orang Barat, bagaimana seharusnya kami 

menangani pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan agama? 

Shifu: Tunjukkan buku-buku kepada mereka, biarkan saja mereka membaca buku. 

Saya telah menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan agama dengan sangat jelas 

di dalam buku. Bila ditanya, jawab saja sesuai dengan apa yang ada di dalam buku -- 

melakukan ini tidak akan jadi masalah. 

Pengikut: Saya merasa sangat sakit ketika sedang duduk bermeditasi. Apakah ini hal 

baik, atau apakah karena saya memiliki begitu banyak karma sehingga saya harus 

mengalami penderitaan seperti ini? 

Shifu: Bukan demikian. Tidak seorangpun yang bebas dari rasa sakit ketika sedang 

duduk bermeditasi. Sebagian dari kita biasa melakukan aerobik, sebagian dari kita 

adalah penari, atau dapat duduk dengan kaki bersila pada saat baru mulai. Orang-

orang ini dapat melakukan sila ganda dengan mudah. Tetapi saya katakan pada kalian: 

Pada saat itu kalian tidak berkultivasi. Kalian akan merasa sakit segera setelah kalian 

mulai berkultivasi. Kalian tentu tidak akan kehilangan latihan yang dapat menyingkirkan 

karma hanya karena kalian dapat duduk dengan kaki bersila. Jika kalian berkultivasi, 

kalian harus memiliki dorongan untuk meningkatkan diri kalian sendiri. 

Pengikut: Ketika saya mengistirahatkan tangan saya di atas perut saya sewaktu 

berbaring di tempat tidur, saya dapat merasakan sendiri seperti gelombang besar 

meluas ke luar. Saya cemas apakah ini menandakan bahwa cara saya berkultivasi 

salah? 

Shifu: Hal ini karena anda dapat merasakan tubuh anda sedang diubah dari tingkat 

mikroskopis menuju permukaan. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya: Kami 

mengubah kalian dari tingkat mikroskopis menuju permukaan. Sehingga sebagian 

orang yang sangat sensitif dapat merasakannya. Apa yang telah anda rasakan 

hanyalah sedikit. Ada banyak lagi yang tidak dapat kalian rasakan; sebagian dari 

sensasi tersebut dapat sangat sakit. 

Pengikut: Saya mengalami banyak penderitaan ketika saya masih muda. Sekarang 

saya telah mendapatkan Fa, apakah penderitaan itu membantu di dalam kultivasi 

saya? 

Shifu: Sebagian dari itu dapat membantu. Karena tidak mudah bagi seseorang untuk 

mendapatkan Fa, jika seseorang ditakdirkan untuk mendapatkan Fa, mungkin dia telah 

menanggung penderitaan selama keseluruhan waktu hidupnya ini dan bahkan di dalam 

banyak -- banyak masa kehidupan sebelumnya. Jadi jangan kira bahwa begitu mudah 
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bagi kalian untuk mendapatkan Fa saat ini. Sedangkan sebagian orang telah 

menanggung penderitaan melalui banyak masa kehidupan hanya untuk mendapatkan 

Fa ini, dan ketika waktunya tiba untuk benar-benar mendapatkan Fa, mereka tidak 

melakukannya -- sungguh sayang sekali. Mereka datang hanya untuk ini… tidakkah 

kalian pikir hal tersebut memalukan? 

Pengikut: Ketika saya pertama kali mulai belajar Fa dan menemui bahaya di dalam 

mimpi saya, saya selalu ingat memanggil nama Guru. Namun akhir-akhir ini saya 

sering lupa melakukan itu, dan malahan saya sendiri berkelahi dengan mereka. 

Mengapa begini? 

Shifu: Situasi ini jarang -- sangat jarang. Tetapi, memang ada kasus pengecualian. Ia 

akan lewat setelah sesaat. Jika anda mengabaikannya, itu tidak masalah. 

Bagimanapun juga, segalanya akan menjadi baik tidak lama kemudian. Jika anda 

memanggil guru anda setiap kali anda mendapat masalah, bukankah itu merupakan 

keterikatan yang lain? Di samping itu, anda harus mencari di dalam diri anda sendiri 

atas penyebab dari hal-hal yang terjadi di dalam mimpi anda. Semua itu merupakan 

refleksi dari diri anda pada suatu keadaan tertentu. Keadaan ini sering terjadi pada cara 

kultivasi aliran Tao. Terutama umumnya pada sistem di mana orang berlatih kultivasi 

internal dan eksternal -- yaitu, mereka mengultivasikan diri mereka sendiri secara 

internal dan berlatih seni perang. 

Pengikut: Jika seorang yang biasa menderita depresi dan memiliki masalah mental 

berkultivasi secara sungguh-sungguh, apakah dia dapat mencapai kesempurnaan? 

Shifu: Dia dapat mencapai kesempurnaan jika dia berkultivasi secara sungguh-

sungguh. Tetapi seseorang dengan keadaan ini tidak seharusnya melakukan latihan di 

tempat umum -- demi kebaikan dirinya sendiri dan demi kebaikan Fa. Jika dia tidak 

dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan semestinya dan menyebabkan kerusakan 

terhadap Fa, dia tidak dapat dimaafkan. Jadi paling baik bagi dia untuk melakukan 

latihan di rumah. Asalkan kalian berkultivasi, saya akan menjaga kalian di manapun 

kalian melakukan latihan. Tetapi ini hanya berlaku bagi orang yang dapat berlatih 

kultivasi. Yaitu, mereka harus memiliki pikiran yang sadar dan dapat mengatasi 

cobaan-cobaan. 

Pengikut: Melihat kembali pada setengah permulaan dari hidup saya, saya menyesal 

dan menyalahkan diri sendiri. Sebagai seorang murid Falun Dafa, bagaimana saya 

harus menangani masalah ini? 

Shifu: Jangan mencemaskan apapun -- biarkan yang lalu berlalu. Saya hanya melihat 

pada hati kalian untuk berkultivasi. Guru kalian akan mengurus hal-hal yang lain. Jika 

kalian terus memikirkan hal-hal yang terjadi sebelumnya, hal ini akan menjadi 

keterikatan dan hambatan yang lain lagi. Jadi jangan mencemaskan semua itu lagi. 

Hanya mengubah diri kalian secara mendasar dari dalam hingga luar, dan kalian akan 

menjadi orang yang baru. Inilah apa yang seharusnya kalian lakukan. (Tepuk tangan) 
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Pengikut: Kadang-kadang ketika saya membaca Zhuan Falun saya merasa bahwa 

wajah saya hanyalah sebuah kerangka dan bahwa wajah saya di dalam yang sedang 

membaca. Mengapa demikian? 

Shifu: Itu karena Zhu Yuanshen anda dan bagian submikroskopis dari tubuh anda 

yang lebih mendominasi. Ini suatu hal yang baik. 

Pengikut: Bagaimana seharusnya kita memahami "Xinxing" dan "alam"? Apa 

hubungan antara keduanya? 

Shifu: Tingkat apapun yang telah kalian capai dalam kultivasi adalah merupakan 

ketinggian dari Xinxing dan juga alam kalian. Apapun pemahaman dan gagasan-

gagasan yang dihasilkan di dalam alam pikiran ini akan berhubungan dengan Xinxing 

pada tingkat itu. Tetapi itu sama sekali bukan masalah ketika kita berkultivasi di antara 

manusia biasa. Kita diubah berkembang dari tingkat mikroskopis meluas menuju 

permukaan. Jadi ketika sisi manusia kita masih menyerupai penampilan seorang 

manusia pada permukaan, kita akan memiliki pikiran manusia biasa sampai akhirnya 

kita mencapai kesempurnaan, pada waktu di mana segalanya akan berubah. 

Walaupun demikian, kita harus mematut diri kita sendiri dalam kultivasi kita, dan 

Xinxing kita harus melampaui Xinxing manusia biasa. 

Pengikut: Jika saya melakukan latihan Memeluk Roda 2 1/2 jam pada pagi hari dan 

duduk bermeditasi 2 1/2 jam pada malam hari, apakah saya melakukan latihan terlalu 

banyak? 

Shifu: Saya tidak menentangnya jika kalian memiliki waktu untuk lebih banyak 

melakukan latihan. Melakukan latihan merupakan suatu hal yang baik. Tetapi jika 

kalian mengurangi waktu dari membaca, saya katakan bahwa itu tidak benar. Ini 

karena membaca dan belajar Fa merupakan prioritas nomor satu -- ia menjamin bahwa 

kalian dapat secara mendasar dan benar-benar diubah -- dan merupakan alasan dasar 

mengapa kalian dapat meningkat. Melakukan latihan merupakan alat pelengkap untuk 

mencapai kesempurnaan. Kalian seharusnya tidak menjadikan latihan sebagai prioritas 

pertama dan memperlakukan membaca sebagai prioritas kedua. Hal ini tidak bisa 

diterima -- mutlak tak dapat diterima. Tanpa mencapai tingkat itu, bagaimana kalian 

melakukan latihan? Walaupun adalah otomatis, kalian tidak akan dapat maju tak peduli 

bagaimana kerasnya kalian berusaha. Ketika Xinxing kalian mencapai tingkat itu dan 

kalian dapat memahami prinsip-prinsip Fa melalui membaca buku, Gong kalian akan 

meningkat dengan segera. Inilah mengapa kita tidak terlalu menitikberatkan pada 

lamanya latihan. Tetapi melakukan latihan tetap perlu. 

Pengikut: Guru, anda menyebutkan bahwa Fu Yuanshen dari seseorang yang 

berkultivasi pada suatu sistem tertentu meninggalkan tubuh orang itu untuk berkultivasi 

dan kemudian Fu Yuanshen terbunuh dan reinkarnasi lagi. Apakah Zhu Yuanshen atau 

Fu Yuanshen yang berkultivasi dengan tubuh itu? 

Shifu: Saya beri tahu kalian: Saya sering mengatakan bahwa kalian dengan mudah 

dapat melihat melalui dimensi dari manusia ini, tetapi sulit bagi kalian untuk mengetahui 
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berapa banyaknya dimensi yang ada. Menyelesaikan semua kultivasinya itu dalam 

medan-waktu dimensi lain. Di dalam medan-waktu dimensi lain, masih ada medan-

waktu dimensi lain. Di sanalah dia menyempurnakan segala sesuatunya. Tentu saja 

adalah Fu Yuanshen yang sedang berkultivasi! 

Pengikut: Kelompok penerjemah kita telah menerjemahkan artikel-artikel anda ke 

dalam bahasa Inggris untuk dibaca murid-murid Barat. 

Shifu: Jika kalian mau membuat materi-materi terjemahan untuk umum, atau 

memublikasikan dan mengedarkannya di antara murid-murid lain, materi itu harus 

diperiksa oleh Asosiasi Induk untuk persetujuan. Ini karena banyak masalah dapat 

memengaruhi Dafa kita secara keseluruhan dan melibatkan masalah-masalah yang 

sangat penting. Jadi materi-materi tersebut harus diperiksa oleh mereka. Ini terutama 

masalah untuk rekaman dari ceramah Fa saya -- banyak hal yang tidak akan memiliki 

penerapan secara umum setelah saya membicarakannya. Jika dipublikasikan saya 

harus memeriksa dan menyusunnya kembali menjadi bentuk seperti buku untuk dibaca 

setiap orang. Dengan cara ini materi itu dapat memungkinkan murid-murid berkultivasi 

dan meningkatkan diri mereka sendiri. Jadi tidak seorangpun diijinkan untuk seperti ini. 

Hal ini sudah dengan jelas diungkapkan. Walaupun kita bermaksud melakukan hal-hal 

yang baik bagi Dafa dalam segala yang kita lakukan, kita juga perlu 

mempertimbangkan efeknya pada Dafa secara keseluruhan. Jadi kita harus 

memerhatikan masalah ini dengan serius. 

Pengikut: Di dalam artikel "Larut dalam Fa", Guru menyebutkan bahwa kita tidak 

seharusnya menghamburkan banyak waktu untuk berdiskusi. Sebagian orang telah 

mengartikan ini sebagai seseorang tidak seharusnya berpartisipasi dalam membaca 

bersama. 

Shifu: Kalian perlu melakukan membaca dan belajar Fa bersama sebagai tambahan 

dari membaca dan belajar Fa sendiri. Keduanya perlu dilakukan. Jangan meninggalkan 

satu perbuatan ekstrem untuk perbuatan ekstrem yang lain. 

Pengikut: Saya merasa bahwa sebagian artikel sangat sulit untuk diingat daripada 

yang lainnya. Apakah ini hanya suatu kesan yang salah? 

Shifu: Sebagian hal yang saya tulis sesungguhnya tidak begitu mudah dipahami -- itu 

pasti. Ia ditulis seperti itu karena ada suatu alasan. Berapapun kalian dapat 

memahaminya adalah baik. Bagaimanapun kalian memahaminya, kalian tidak akan 

tersesat. Perbedaannya terletak hanya pada kedalaman dari pemahaman. 

Pengikut: Untuk mengingat artikel-artikel, saya melakukan suatu kebiasaan 

menulisnya dari ingatan saya. Apa yang harus saya lakukan dengan tulisan-tulisan ini? 

Shifu: Ketika melakukan hal semacam ini, seseorang harus mempertahankan keadaan 

pikiran seorang kultivator dan hormat terhadap Guru dan Fa. Dalam situasi ini, kalian 

dapat membakarnya. Api dari tingkat manusia biasa tidak pernah dapat mencapai 

Dewa-Dewa. Jadi bakar saja jika tidak diperlukan lagi. Kalian dapat melakukannya 
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seperti ini karena ini adalah waktu yang khusus dalam sejarah. Namun buku-buku Dafa 

mutlak tidak boleh dibakar. 

Pengikut: Apakah merupakan suatu keterikatan bagi seorang murid lama yang selalu 

ingin melihat Guru? Apakah juga merupakan suatu keterikatan yang lain jika dia tidak 

dapat menahan air matanya dan menjadi tak dapat bicara ketika dia melihat Guru? 

Shifu: Kalian jangan membawa keterikatan apapun pada keinginan kalian untuk 

melihat saya. Tetapi saya kira bahwa alasan sebagian besar dari kalian ingin melihat 

saya adalah bahwa kalian telah berlatih kultivasi Dafa, dan Fa yang diajarkan oleh guru 

kalian telah menyelamatkan kalian. Inilah mengapa kalian ingin melihat saya. 

Sedangkan mengapa kalian menjadi tak dapat berbicara ketika kalian bertemu saya, ini 

dikarenakan perubahan di dalam diri kalian dan transformasi dari tubuh kalian. Kalian 

tak dapat melihat perubahan pada permukaan. Tetapi bagian dari kalian yang telah 

terkultivasi dengan baik, Yuanshen kalian, dan sisi kalian yang tidak tersesat dapat 

melihat semuanya. Mereka segera menjadi lebih percaya diri begitu mereka melihat 

saya. Meskipun ketika mereka hanya lebih percaya diri sedikit saja, sisi manusia kalian 

menjadi benar-benar lemah. Sisi permukaan kalian tidak tahu mengapa bagian dari 

kalian itu menangis. Bagian lain dari kalian itu melihat segala sesuatu yang telah saya 

lakukan untuk kalian, yang tidak dapat kalian balas dengan kata-kata atau cara 

apapun. (Tepuk tangan) Tangis kalian adalah suatu refleksi perasaan terima kasih dari 

hati kalian yang tak dapat diungkapkan. 

Pengikut: Saya dapat menahan sakit yang hebat akibat dari duduk dengan sila ganda. 

Tetapi bagian lain dari tubuh saya kadang-kadang menyentak dengan keras, yang 

menghalangi saya memasuki ding
17

 dalam meditasi. 

Shifu: Selalu akan ada periode rasa sakit ketika duduk dengan posisi sila ganda. 

Khususnya, sebagian dari kalian yang tidak pernah duduk dalam posisi sila ganda 

sebelumnya dan struktur material tubuh kalian pada permukaan tidak biasa dengan hal 

itu, ditambah karma kalian yang sedang disingkirkan -- semua itu membuat kaki kalian 

sangat sakit. Jika kalian dapat duduk bersila ganda selama setengah jam, kalian masih 

akan merasa sangat sakit setelah setengah jam -- ini pasti. Bersamaan dengan rasa 

sakit muncul ketidaknyamanan dan kegelisahan. Jadi walaupun para rahib yang 

berkultivasi di masa lalu tampak hanya duduk dalam meditasi, mereka meningkatkan 

Xinxing mereka pada saat yang sama. Hanya saja cara mereka meningkatkan Xinxing 

tidak langsung seperti kita. Sehingga mereka maju dengan lambat dan kultivasi mereka 

lambat. Ketika kalian merasa tidak nyaman dan gelisah, karma kalian berusaha 

membuat kalian menurunkan kaki kalian. Jika kalian teguhkan hati, berkemauan kuat, 

dan tidak menurunkan kaki kalian, pikiran kalian meningkat pada saat yang sama. Ini 

adalah cara lain untuk meningkatkan diri kalian sendiri melalui cobaan. Kadang-kadang 

seseorang mungkin merasa sakit tersiksa, menjadi mual, atau perasaan seperti ingin 

muntah. Reaksinya kadang-kadang kuat. 

                                                 
17

 Ding – Suatu keadaan meditasi yang mana pikiran sepenuhnya kosong, namun sadar. 
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Pengikut: Sebagian murid mengira bahwa kita sudah pada fase akhir, tahap 

melakukan sesuatu dengan cepat, dan perlu menggunakan seluruh waktu yang ada 

untuk belajar Fa. 

Shifu: Saya tidak pernah berkata sesuatu tentang "tahap akhir, melakukan sesuatu 

dengan cepat." Jika seseorang ingin menghabiskan seluruh waktunya mempelajari Fa 

dan berhenti dari pekerjaannya untuk tinggal di rumah, saya katakan bahwa dia sedang 

merugikan Fa. Siapapun yang menyebarkan kata-kata ini, siapapun yang melakukan 

ini, tidak bertanggung jawab terhadap Fa dan dirinya sendiri. Siapa yang mengajarkan 

kalian untuk melakukan hal-hal seperti berhenti dari pekerjaan atau bahkan tidak 

bekerja lagi? Bukankah kalian akan merugikan Fa? Saya telah mengatakan bahwa 

manusia sedang mengharmoniskan Fa juga. Tentu saja, sebagian orang cemas, 

"Bagaimana manusia dapat mengharmoniskan Fa?" Setiap orang pikirkanlah. Fa dapat 

menyelamatkan kalian -- ini pasti. Lalu bagaimana manusia dapat mengharmoniskan 

Fa? Pada tingkat dari masyarakat manusia biasa ini, jika kalian semua berkelakuan 

tidak baik, seperti manusia biasa, orang akan berkata, "Lihat bagaimana kelakuan 

praktisi Falun Gong itu." Jika kalian semua berbuat baik, dapat mematut diri sendiri 

dengan kriteria seorang praktisi, dan adalah pengikut kultivasi yang lurus dan mulia -- 

kalian semua coba pikirkan -- orang akan melihat, "Oh, ini semua praktisi Falun Gong -- 

mereka begitu baik." Jika kalian dapat dipercaya ke manapun kalian pergi dan menjadi 

orang baik di manapun kalian berada, orang akan mengatakan bahwa Falun Gong 

benar-benar baik dan bahwa Dafa ini sungguh bagus. Maka bukankah kalian sedang 

mengharmoniskan Dafa dalam bentuk ini di antara manusia biasa? Bukankah ini 

masuk akal? Jadi jika kelakuan kita tidak sesuai Dafa, tidak hanya kita tidak dapat 

mengharmoniskan Fa, tetapi kita juga mencemarkan dan merugikan Fa. Fa dapat 

menyelamatkan kalian, namun kalian merugikannya -- bagaimana kalian mengatur 

hubungan ini? Bagaimana kalian dinilai? Kultivasi adalah serius. Bagaimana seseorang 

yang dibungkus oleh karma dapat berkultivasi mencapai kesempurnaan jika dia tidak 

melakukannya dengan serius? Adakah sesuatu di dunia ini yang lebih agung dan 

serius daripada ini? 

Pengikut: Sebagian orang yang berpendidikan tidak senang membaca Zhuan Falun. 

Mereka tidak terbiasa dengan gaya tulisan buku itu, yang berbeda dengan buku-buku 

teks akademik. Apakah hal ini memiliki sesuatu yang berhubungan dengan ikatan takdir 

pribadi atau karma seseorang? 

Shifu: Ini merupakan suatu hambatan untuk mendapatkan Fa bagi jenis orang 

berpendidikan ini, jadi mereka harus mengatasinya. Mereka dihambat oleh pikiran 

menaruh prasangka mereka. Sebagian orang mungkin tidak setuju jika saya menyebut 

konsep-konsep yang terbentuk di dalam kesusasteraan modern suatu gaya tulisan baru 

dari Bagu. 18  Tetapi mereka benar-benar menetapkan arti dari kata dan ungkapan-

ungkapan dengan memberinya definisi, sehingga kata-kata dan ungkapan-ungkapan 

itu kehilangan maknanya yang lebih dalam. Inilah masalah bahasa daerah saat ini, 

suatu bahasa yang jelas dan sederhana. Dengan definisi yang telah ditetapkan, ia 

                                                 
18

 Bagu -- Suatu model tulisan baku. 
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hanya dapat mengungkapkan makna paling permukaan dan jauh dari memadai untuk 

mengungkapkan Fa. Sebagian orang berkata bahwa buku-buku Guru tidak sesuai 

dengan tata bahasa modern. Saya akui sepenuhnya. Ia memang tidak memenuhi tata 

bahasa modern. Tetapi apakah kalian telah memikirkan hal ini: Fa telah menciptakan 

kondisi dan lingkungan kehidupan bagi makhluk-makhluk pada tingkat-tingkat berbeda, 

termasuk bahasa manusia dan sistem penulisannya. Dengan kata lain, kebudayaan 

manusia sekarang juga diciptakan oleh Fa. Inilah masalahnya, bagaimana mungkin 

Dafa alam semesta dapat dibatasi oleh standar tata bahasa dari bahasa manusia? Kita 

hanya memanfaatkan bahasa dan tata bahasa manusia untuk mengungkapkan Fa. 

Sedangkan mengenai bagaimana kita menggunakannya, itu terserah pada kita. Saya 

menggunakannya dengan cara apapun yang memungkinkan saya mengungkapkan 

makna yang lebih dalam dari Fa. Maka saya telah sepenuhnya mengabaikan batasan-

batasan dan tata bahasa modern dan tidak mengikuti aturan-aturan dan norma-

normanya. Demikian juga ketika saya mengajar Fa -- saya tidak mengikuti bahasa yang 

distandarisasi. Hanya dengan begini saya dapat mengungkapkan Fa dengan jelas. 

Demikianlah, Fa -- Fa alam semesta yang tak terhingga -- tidak dapat dibatasi oleh tata 

bahasa dari bahasa manusia. Saya hanya semata-mata memanfaatkan bahasa 

manusia. Mengenai bagaimana saya menggunakannya, saya mengaturnya 

sebagaimana yang saya inginkan. Asalkan Fa dapat diungkapkan, saya mengaturnya 

dengan cara apapun yang memungkinkan pengungkapan dengan jelas. Fa juga 

menciptakan bahasa-bahasa dan kebudayaan-kebudayaan baru untuk manusia masa 

depan. Semuanya akan dikembalikan pada keadaan terbaiknya. Jadi wajar bahwa, 

pada saat ini, orang-orang tidak terbiasa. 

Pengikut: Kaki saya sebelumnya cedera, tetapi saya berusaha melakukan duduk 

dengan kaki bersila. Namun akhir-akhir ini saya tidak bisa duduk dengan kaki bersila 

tak peduli bagaimana keras saya berusaha. Apakah sebabnya? 

Shifu: Sesungguhnya, kalian harus bertanya pada diri sendiri apa sebabnya. Apakah 

karena kalian tidak rajin dalam belajar Fa, atau apakah karena kalian telah melakukan 

sesuatu yang salah tetapi menolak untuk memperbaiki cara-cara kalian atau belum 

menyadari masalahnya? Jika kalian telah menangani sesuatu dengan benar-benar baik 

hari ini dan apa yang telah kalian lakukan memenuhi standar Fa, kalian pasti akan 

dapat memperpanjang duduk dengan sila ganda kalian sampai 20 menit jika 

sebelumnya kalian hanya dapat bertahan 10 menit. Banyak murid kita telah 

memperoleh pengalaman ini. Segala sesuatu tidak mutlak. Tetapi keadaan ini juga 

akan terjadi jika kalian harus menyingkirkan banyak karma selama waktu tertentu. 

Pengikut: Saya telah menerima beberapa informasi. Bagaimana saya dapat 

membedakan apakah ia berasal dari Sang Maha Sadar ataukah dari pikiran saya 

sendiri? 

Shifu: Jangan memedulikan informasi apapun yang kalian terima. Jika kalian 

memerhatikannya, kalian akan membentuk suatu keterikatan terhadapnya. Kemudian 

ia akan berusaha mengganggu kalian, memberikan informasi satu per satu, dan 

mengganggu kalian. Adalah baik bahwa kalian memiliki kemampuan ini dan bahwa ia 
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belum terkunci. Tetapi kalian harus membawa diri sendiri dengan baik. Jangan 

memerhatikan informasi apapun yang kalian terima. Jika kalian mendengarnya atau 

melihatnya, biarkan saja dan jangan beri perhatian padanya. Dengan ketat berpegang 

pada kultivasi Dafa. Prinsip-prinsip sudah ditulis dalam kata-kata -- mengapa kalian 

masih memedulikan informasi-informasi? Kalian akan jatuh jika dibohongi oleh 

informasi palsu. Begitulah mudahnya. Jadi kalian harus benar-benar memerhatikan 

masalah ini. 

Pengikut: Jika suatu makhluk yang diciptakan pada suatu dimensi tingkat- tinggi jatuh 

ke bawah tetapi berkultivasi naik kembali, apakah dia berbeda dari keadaan aslinya? 

Shifu: Makhluk pada tingkat tinggi tidak mudah jatuh seperti yang dibayangkan 

manusia biasa. Bagaimana mungkin dapat sesederhana itu? Tetapi ada situasi seperti 

ini. Sedangkan mengenai berkultivasi naik kembali, hal itu lebih sulit lagi -- sama sekali 

tidak sesederhana seperti beberapa kata yang anda tulis. Apakah kalian tahu 

bagaimana kalian mengatur untuk mendapatkan Fa? Kalian harus reinkarnasi ke Bumi, 

kalian harus dilahirkan pada periode waktu yang tepat ketika orang yang dapat 

menyelamatkan kalian juga dilahirkan, kalian memerlukan sebuah kesempatan 

berjumpa dengan Sang Maha Sadar yang menyelamatkan manusia, dan kalian harus 

dapat mendengar Fa ini. Hal ini sama sekali tidak datang dengan mudah. Ketika kalian 

benar-benar telah mendapatkan Fa, kalian masih harus dapat bertahan dalam kultivasi. 

Pada masa lalu, sebagian murid Sakyamuni juga meragukan Dharma yang Sakyamuni 

ajarkan. Setiap hari meninggalkan keluarga mendengarkan Dharma di sini, saat 

merasa jenuh, melepaskan Kasaya pada malam hari, dan berlari pergi, hal ini dapat 

terjadi setiap waktu. Setelah Buddha meninggalkan dunia, selang beberapa tahun, 

masyarakat manusia makin menyadari bahwa ajarannya adalah kebenaran, dan mulai 

menghargainya. Tidak ada perbedaan bila seseorang benar-benar dapat berkultivasi 

naik kembali. 

Pengikut: Tolong jelaskan makna lebih dalam yang spesifik dari "suatu pengecualian 

seseorang dapat mencapai kesempurnaan melalui kesadaran" dan "Ketika kebenaran 

diungkapkan." 

Shifu: Suatu pengecualian seseorang dapat mencapai kesempurnaan melalui 

kesadaran. Saya jelaskan pada kalian begini: Hampir kalian semua yang duduk di sini 

tergantung pada kesadaran kalian. Saya tidak menunjukkan pada kalian hal yang 

sebenarnya itu karena saya cemas bahwa kalian mungkin akan membentuk suatu 

keterikatan. Beginilah bagaimana dilakukan: Jika kalian dapat bertahan, meneruskan 

kultivasi kalian, dan secara terus-menerus berkultivasi dengan tekun dan meningkatkan 

diri kalian sendiri, saya katakan bahwa kalian benar-benar luar biasa. Setiap orang 

akan mengagumi kalian ketika kalian akhirnya berhasil berkultivasi naik ke sana di 

masa mendatang. Inilah disebut "mencapai kesempurnaan melalui kesadaran." 

Kultivasi seseorang akan lambat majunya jika dia melihat segala sesuatu yang 

didemonstrasikan, termasuk kemampuan supernatural. Apalagi, jika semua itu benar-

benar diperlihatkan, kultivasi kalian tidak akan dihitung. Jika saya tidak membuka 

sedikit selubung dari ketersesatan itu, orang-orang yang telah datang dari tingkat-
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tingkat yang sangat tinggi tidak akan dapat kembali. Jadi tak masalah dari tingkat mana 

kalian datang, kami harus melakukannya seperti ini. Akan sulit bagi seseorang untuk 

berkultivasi setelah hal yang sebenarnya diperlihatkan, karena kriteria bagi manusia 

akan menjadi sangat tinggi, bentuk kultivasi akan lebih keras, dan seseorang tidak 

akan dapat maju dengan cepat. 

Pengikut: Apakah memecahkan sebutir telur dianggap membunuh? 

Shifu: Seseorang harus berkultivasi dengan cara yang mulia dan benar. Saya dulu 

sebenarnya telah menjelaskan prinsip ini kepada kalian dengan sangat jelas. Kalian 

hidup di lingkungan manusia. Walaupun kalian mungkin tidak makan daging, tetapi 

keluarga kalian makan daging. Kalian sedang berkultivasi, tetapi anggota keluarga 

kalian mungkin tidak. Kita dapat berkultivasi sambil sedapat mungkin menyesuaikan 

dengan manusia biasa. Fokuskan pada hal-hal yang utama dan berkultivasi dengan 

penuh martabat dan benar, dan kalian akan dapat menangani semua ini dengan 

mudah. Seperti halnya seorang yang dapat menjadi Buddha melalui cara vegetarian -- 

itu sebuah lelucon. Seseorang hanya melepaskan satu keterikatan -- yaitu, dia tidak 

terikat pada daging atau makanan yang mengandung daging, yang hanya merupakan 

satu keterikatan. Tetapi ada begitu banyak keterikatan yang harus dilepaskan 

seseorang. Bagaimana mungkin seseorang dapat menjadi Buddha dengan 

melepaskan hanya satu keterikatan? Itu mutlak akan tidak mungkin. Untuk 

memungkinkan kalian berkultivasi secara normal di antara masyarakat biasa, dengan 

memerhatikan hal ini, kami telah membuka pintu yang paling sesuai ini. Jika kalian 

ingin makan telur kalian boleh melakukannya bila kalian bisa. Tetapi ini tidak berlaku 

bagi para biarawan, biarawati, dan pertapa yang berkultivasi. 

Pengikut: Bagaimana kita dapat lebih cepat melepaskan keterikatan-keterikatan yang 

tersembunyi rapi di dalam diri kita? 

Shifu: Saya akan menunjukkannya pada kalian. Kecemasan saya satu-satunya adalah 

bahwa kalian tidak mau melepaskannya pada waktu itu. Saya pasti akan 

menunjukkannya pada kalian. Semua keterikatan kalian akan ditunjukkan pada kalian. 

Meskipun jika saya sendiri tidak menunjukkannya kepada kalian, saya akan 

menggunakan orang lain melakukannya. Ia dapat terjadi ketika kalian menghadapi 

masalah, pada waktu di mana keterikatan kalian terbentur. Saya hanya mencemaskan 

bahwa daripada memikirkan keterikatan-keterikatan itu, kalian akan mencari 

penyebabnya ke luar. Saya tentu akan menunjukkannya pada kalian -- kalian boleh 

mengharapkannya. 

Pengikut: Sebagai murid anda, saya siap pergi bersama anda kapanpun. Akankah 

saya sadar saat kesempurnaan yang agung tiba? 

Shifu: Siapapun yang harus mencapai kesempurnaan tidak akan ditinggalkan. 

Konsentrasikan saja pada kultivasi dan jangan cemas terhadap hal yang lainnya. Saya 

telah beritahukan pada kalian cerita mengenai Arhat, benarkan? Seseorang tidak dapat 

mencapai kesempurnaan jika dia takut atau terlalu gembira. Jadi jika kalian ingin 

mencapai kesempurnaan pada suatu tingkat yang lebih tinggi lagi melalui kultivasi, 
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persyaratannya pun lebih tinggi. Singkirkan semua keterikatan kalian. Jika kalian 

memiliki pikiran-pikiran tidak murni yang muncul pada saat itu, kalian akan jatuh dan 

kalian benar-benar tidak akan dapat mencapai kesempurnaan. 

Pengikut: Guru telah menjelaskan Fa dengan makin eksplisit. Kita tidak perlu 

menyadari segala sesuatu lagi. Apakah ini dapat dihitung sebagai kultivasi? 

Shifu: Walaupun kalian sedang duduk di sini dan mendengarkan apa yang saya 

katakan, kalian masing-masing pasti memiliki pengertian yang berbeda yang sesuai 

dengan tingkat-tingkat kalian yang berbeda. (Tepuk tangan) Seperti yang telah saya 

katakan: Walaupun apa yang telah saya beritahukan pada kalian adalah prinsip-prinsip 

dari tingkat yang sangat tinggi, saya masih hanya memberitahukan kalian makna 

permukaannya. Kalian tidak diijinkan mengetahui hal-hal yang sesungguhnya. 

Meskipun jika kalian mengetahuinya, masih akan sulit bagi kalian untuk berkultivasi. 

Saya hanya memberitahukan mengenai prinsip-prinsipnya, dan belum memperlihatkan 

hal sebenarnya kepada kalian. Jadi kalian masih dalam ketersesatan. Ada orang yang 

percaya maupun yang tidak percaya. 

Pengikut: Apakah baik bagi kita untuk memiliki kelompok membaca Zhuan Falun tiga 

kali seminggu tanpa meluangkan waktu berdiskusi? 

Shifu: Itu bagus. Apa yang akan kalian bicarakan sampai memerlukan begitu banyak 

waktu? Baca buku dari awal sampai akhir dan gunakan seluruh waktu kalian untuk 

belajar Fa. (Tepuk tangan) Tentu saja, juga perlu bagi kalian mencari sedikit waktu 

untuk mendiskusikan pengalaman dan pengertian kalian. Kalian juga dapat berbagi 

pengertian setelah melakukan latihan kalian setiap hari. 

Pengikut: Apakah perbedaan yang dibuat oleh tingkat pendidikan seseorang terhadap 

kemampuan pemahaman seseorang? 

Shifu: Hal tersebut membuat sedikit perbedaan. Jika kalian buta huruf, kalian tidak 

dapat membaca buku. Jika kalian tidak mengetahui semua kata-kata kalian akan 

mempunyai masalah ketika membaca buku. Manusia modern dibentuk oleh ilmu 

pengetahuan modern, maka saya tidak mempunyai pilihan selain memasukkan ilmu 

pengetahuan modern dan kebudayaan modern dalam menjelaskan sesuatu. Jika kalian 

tidak mengerti arti istilahnya, hal ini mengakibatkan suatu perbedaan, sehingga akan 

lebih sulit bagi kalian untuk belajar. Tetapi kalian tidak akan kehilangan apapun asalkan 

hati kalian di dalam Fa. 

Pengikut: Cinta romantik telah menimbulkan masalah buat saya. Setiap saya 

bertengkar dengan teman lelaki saya, saya segera merasa seperti ingin putus 

dengannya. Kemudian saya merasa bahwa saya berusaha menghindari masalah. Jika 

kami bersama kembali, apakah hal itu akan menjadi suatu keterikatan terhadap cinta 

romantik? 

Shifu: Ini adalah dua masalah yang terpisah. Saya katakan pada kalian begini: 

Sebelum kalian memisahkan diri dari masyarakat manusia biasa dan sebelum kalian 
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mencapai kesempurnaan, kalian akan selalu memiliki emosi. Ini merupakan satu cara 

untuk menjamin bahwa kalian dapat berkultivasi di dalam masyarakat manusia biasa. 

Karena kalian memiliki emosi, hati kalian akan terpengaruh olehnya. Apa yang kalian 

dapat lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk menekannya, dan berusaha 

sebaik mungkin untuk menjaga diri kalian sendiri sebagaimana seorang praktisi 

seharusnya, dan tidak berbuat seperti manusia biasa yang melakukan apapun yang dia 

rasa suka lakukan. Setidaknya kalian harus menjadi seorang yang baik, dan hal ini 

membedakan kalian dari manusia biasa. Kemudian jika kalian ingin mencari seorang 

teman lelaki atau teman perempuan dan menikah, tentu saja kalian tidak akan 

terpengaruh. Demikianlah kaitannya. Kami telah mengatakan bahwa kita harus 

berkultivasi dengan sedapat mungkin menyesuaikan dengan cara masyarakat manusia 

biasa. Jika kalian mengatakan bahwa kalian tidak ingin teman lelaki atau teman 

perempuan dan tidak ingin menikah dalam kehidupan ini, itu adalah masalah pribadi. 

Jika kalian tidak ingin menikah, maka jangan. Kami tidak akan memaksa kalian. 

Dengan kata lain, beginilah segala sesuatu adanya. Tetapi sebagai murid, kalian harus 

melatih pengendalian diri dan berbuat sepatutnya. 

Pengikut: Bila teman-teman saya bertanya tentang masalah-masalah pribadi saya, 

apakah saya boleh berbohong? 

Shifu: Jika anda tidak ingin memberitahukan mereka, maka jangan katakan apapun. 

Cobalah tidak berkata apa-apa tentang hal itu. Bagaimanapun juga, apa yang 

dibicarakan manusia hanyalah hal-hal seperti itu. Tangani saja dengan cara yang 

memungkinkan kalian berkultivasi sambil menyesuaikan sedapat mungkin dengan cara 

manusia biasa dan, pada saat yang sama, memenuhi standar bagi seorang praktisi. 

Pengikut: Bolehkah seseorang berbohong untuk menghindari masalah yang tidak 

penting dalam situasi di mana tak seorangpun dirugikan? 

Shifu: Hal-hal dalam dunia manusia ini sangat rumit. Dan masalah-masalah yang 

tercipta dalam keadaan yang berbeda, sulit dan juga sangat rumit. Tetapi saya katakan 

pada kalian bahwa para kultivator tidak berbohong. Jika kalian harus mengatakan 

suatu kebohongan untuk mencegah suatu pembunuhan atau pembakaran, tidak dapat 

dikatakan bahwa kalian salah. Sedangkan bagaimana kalian dapat menyeimbangkan 

masalah-masalah ini dengan baik, saya kira tidak sulit bagi seorang praktisi. 

Sesungguhnya, ada banyak hal yang tidak harus kita katakan jika kita tidak ingin 

mengatakannya. 

Pengikut: Saya sekarang telah berkultivasi selama setahun tetapi masih belum dapat 

duduk dengan posisi bersila ganda. Makin lama saya tidak dapat melakukannya, saya 

menjadi makin cemas. 

Shifu: Jangan cemas. Jika kalian benar-benar tidak dapat menyilangkan kaki kalian, 

kami tidak akan menghalangi kalian dari pencapaian Kesempunaan hanya karena hal 

ini. Tetapi menjadi seorang kultivator, kalian harus menyilangkan kaki kalian. Saya beri 

tahu kalian -- dan ini bukan sebuah lelucon -- jika kultivator telah berkultivasi dengan 

baik tetapi tidak dapat menyilangkan kakinya, para Bodhisattva di atas menutup mulut 
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mereka dan menertawainya. Memang benar demikian. Tetapi jangan cemas. Kalian 

secara berangsur-angsur akan dapat melakukannya. Saya tidak pernah mengatakan 

bahwa sudah tidak ada waktu lagi. 

Pengikut: Mengapa ketika saya melakukan latihan atau belajar Fa punggung bagian 

bawah saya terasa hangat? 

Shifu: Selama perjalanan kultivasi, seseorang akan mengalami segala macam 

keadaan yang berbeda -- ada puluhan ribu keadaan -- dan segala macam situasi akan 

muncul. Mungkinkah kalian masih berkultivasi jika kalian bertanya pada saya mengenai 

hal itu satu per satu? Akankah kalian masih seorang kultivator? Jadi jangan 

memerhatikan hal-hal ini -- biarkan saja terjadi secara alami. Seorang kultivator tidak 

dicemaskan oleh panas maupun dingin. Angin juga tidak dapat membuat kalian sakit. 

Pengikut: Apakah ditakdirkan bila seorang suami dan istri akan memiliki suatu 

hubungan yang baik? 

Shifu: Ini bukan sesuatu yang ditakdirkan, tetapi hal tersebut mungkin akibat 

pembayaran karma atau karma seseorang. Sebagian besar perkawinan adalah akibat 

suatu ikatan takdir yang terbentuk pada kehidupan sebelumnya. Hal ini terjadi pada 

sebagian besar kasus, tetapi tidak tetap begitu. 

Pengikut: Apakah seorang praktisi Dafa boleh memuja Avalokitesvara?19 

Shifu: Baca buku. Saya tidak akan menjawab pertanyaan ini untuk kalian. Banyak 

murid bertanya: "Guru, mengapa anda tidak datang ke negara kami? Mengapa anda 

tidak datang ke daerah kami?" Bukannya saya tidak mau pergi ke sana. Saya sedang 

menunggu pengertian kalian terhadap Fa mencapai suatu tingkat tertentu dan 

menunggu kalian menjadi lebih bijaksana, kemudian saya akan pergi. Kalian akan lebih 

diuntungkan pada waktu itu. (Tepuk tangan) Jika saya pergi ke suatu tempat dan kalian 

bertanya pada saya apakah Falun Gong itu, perjalanan saya akan menjadi sia-sia, 

benarkan? Sama seperti pertanyaan ini. Waktu kita terbatas. Jika daripada membaca 

buku kalian malah ingin menanyakan kepada saya di sini mengenai apakah kalian 

dapat memuja Avalokitesvara, pengajaran Fa saya kepada kalian adalah sia-sia. 

Bukankah benar demikian? 

Pengikut: Guru pernah berkata, "Saya tidak berada di dalam Fa." Bagaimana kami 

harus memahami ini? 

Shifu: Mengapa sulit memahaminya? Tidak dapatkah saya berada di luar alam 

semesta? (Tepuk tangan lama) 

Pengikut: Saya mengamati bintang-bintang pada suatu pagi kira-kira jam tiga. Saya 

melihat mereka datang ke arah saya dari tempat yang sangat jauh di langit sampai 

mereka beberapa lusin yard jaraknya. Saya menjadi gugup kemudian mereka lenyap. 

                                                 
19

 Avalokitesvara -- seorang Bodhisattva terkenal akan belas kasihya yang besar, dia disebut sebagai 

salah satu dari dua Bodhisattva senior di Surga Sukhavati. 
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Shifu: Dilihat dari dimensi lain, tak ada benda di alam semesta ini yang tetap, dan 

bentuk eksistensi dari semua benda adalah tidak seperti bagaimana mereka di sini. 

Lagi pula, struktur dari medan waktu dimensi itu adalah sepenuhnya berbeda dari 

struktur medan waktu dimensi kita. Jadi kalian tidak dapat menjelaskannya dengan 

konsep dimensi ini. Adalah bagus bahwa kamu melihat apa yang kamu lihat. 

Pengikut: Sebagian murid membuat salinan dari Zhuan Falun (Volume II), 

mencetaknya sendiri, dan menyebarkannya di tempat latihan. 

Shifu: Kami telah berhenti mencetak Zhuan Falun (volume II) karena sebagian isinya 

menyentuh sisi yang menyedihkan dalam agama Buddha. Jadi kami telah berusaha 

sebaik-baiknya untuk tidak masuk ke situ. Bagaimanapun juga, kami telah 

menghentikan pencetakannya. Adalah baik jika kalian berusaha memperoleh 

salinannya untuk bacaan kalian sendiri. Tetapi tidak boleh jika kalian 

memperbanyaknya dan menyebarkan kepada yang lain. 

Pengikut: Saya biasa membakar dupa sewaktu memainkan kecapi Tiongkok. Apakah 

saya masih boleh melakukan hal itu? 

Shifu: Anda boleh melakukannya, karena itu bukan merupakan bagian dari kultivasi. 

Membakar dupa sewaktu bermain kecapi Tiongkok adalah -- seperti musik, catur, 

kaligrafi, dan lukisan -- sejenis hobi yang diperhalus dari Tiongkok kuno. Saya tidak 

keberatan. Tetapi setelah kalian meningkatkan tingkat kalian dalam kultivasi, kalian 

akan berangsur-angsur merasa bahwa minat manusia biasa kalian menjadi makin 

lemah. Namun kalian seharusnya tidak memaksakan apapun pada diri kalian seketika. 

Pengikut: Sebagian orang mengira bahwa sedikit berdiskusi dan lebih banyak belajar 

Fa berarti membaca Zhuan Falun dan buku-buku lain dengan suara keras berulang-

ulang. Saya rasa bahwa ini hanyalah pemahaman sebagian.  

Shifu: Sesungguhnya, seseorang hanya harus membaca Fa lebih banyak. Boleh 

beristirahat ketika kalian lelah membaca dan membicarakan apa yang kalian pelajari. 

Tetapi saya beritahukan pada kalian bahwa kalian tidak seharusnya mengomentari 

apakah Fa itu bagus atau tidak. Jangan terlalu banyak membuang waktu 

membicarakan tentang diri kalian sendiri. Kalian harus banyak membaca Fa -- 

membaca buku lebih banyak. Bukankah demikian? Seseorang adalah bagai sebuah 

wadah, dan dia adalah apa isinya. Jika dia berisi Fa, dia berasimilasi kepada Fa; jika 

dia diisi dengan kotoran, maka dia adalah kotoran. 

Pengikut: Kelima latihan memerlukan waktu lama untuk menyelesaikannya. 

Bagaimana kami dapat mengatasi waktu? 

Shifu: Tidak ada tuntutan yang mutlak. Lakukan sesuai dengan kemampuan kalian -- 

tidak ada suatu aturan yang khusus. Memerlukan waktu lama menyelesaikan seluruh 

lima latihan dengan pembagian waktu yang baik. Jika kalian belum dapat melakukan 

ini, kalian boleh berhenti di tengah, beristirahat sebentar, kemudian lanjutkan. Tetapi 
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kalian harus mematut diri kalian pada standar tinggi dan berusaha sebaik mungkin 

untuk bertahan. 

Pengikut: Waktu untuk berkultivasi adalah terbatas. Bagaimana kami harus 

menyediakan waktu dengan tepat untuk melakukan latihan dan belajar Fa? 

Shifu: Tidak ada perimbangan yang khusus. Waktu untuk belajar Fa adalah terbatas, 

itu bermaksud untuk mendorong kalian menjadi giat dan membuat kemajuan terus-

menerus. Saya tidak pernah berkata apapun mengenai apa yang akan terjadi 

kemudian. Lakukan saja belajar dan berkultivasi. Sedangkan mengenai penyediaan 

waktu untuk latihan dan belajar Fa, sudah cukup jika kalian banyak belajar Fa dan 

melakukan latihan pada pagi atau sore hari. Sebagian orang bangun tengah malam 

untuk melakukan latihan dengan tenang -- itu juga boleh. 

Pengikut: Karena melakukan latihan di rumah atau dalam kelompok memberikan hasil 

yang sama, apakah masih perlu bagi kami mengendarai satu setengah jam untuk 

mengambil bagian dalam kelompok latihan bersama? 

Shifu: Melakukan latihan di rumah atau di luar memberikan hasil yang sama. Tetapi 

tidak seperti melakukan latihan di luar, ketika kalian melakukannya di rumah kalian 

kekurangan faktor luar yang mendorong kalian melakukan latihan. Sebagai contoh, 

ketika semua orang duduk dengan bersila ganda dan kalian merasa sangat sakit, 

kalian mungkin melihat bahwa tak ada orang yang menurunkan kakinya, maka kalian 

akan malu untuk menurunkannya. Hal ini kemudian mendorong kalian untuk 

memperpanjang lamanya latihan. Setiap orang berbicara dan memperlakukan dirinya 

sendiri sesuai Dafa, sebagai seorang pengikut. Lingkungan kita ini sangat berharga. 

Tak ada lingkungan lain di dunia yang begitu murni seperti milik kita. Kalian tak dapat 

memperoleh ini di rumah. Kadang-kadang orang menjadi lebih kendor di rumah. 

Kadang-kadang mereka mungkin melakukan lebih banyak latihan, diwaktu lain lebih 

kurang; Kadang-kadang mereka mungkin giat dan membuat kemajuan yang mantap, 

diwaktu lain mereka tidak giat. Mereka mungkin menjadi lebih kendor. Jika kalian 

benar-benar dapat mendisiplinkan diri kalian sendiri dalam kultivasi, hasilnya adalah 

sama. Sesungguhnya karena kalian masih memiliki pikiran-pikiran manusia biasa dan 

tidak mungkin bagi kalian mendisiplinkan diri kalian sendiri dengan demikian baik, saya 

beri tahu kalian untuk keluar dan melakukan latihan bersama. 

Juga, kami selalu membicarakan tentang memperkenalkan Fa kepada orang lain 

sehingga lebih banyak orang dapat mendapatkan Fa. Pernahkah terjadi pada kalian 

bahwa pemandangan dari sebagian besar dari kita melakukan latihan bersama adalah 

cara terbaik untuk memperkenalkan Fa kepada orang lain? Mengapa kalian tidak 

mendukungnya dan mengharmoniskannya? Tentu saja, bagi kalian yang tinggal jauh 

dan tidak leluasa untuk datang, kalian dapat melakukan latihan di rumah. Bila ada lebih 

banyak orang selanjutnya, kalian dapat membentuk tempat latihan didekat rumah 

kalian. Itu akan lebih leluasa. 

Saya telah menjawab seluruh pertanyaan untuk kalian. Sebagian orang meminta 

saya melakukan isyarat tangan besar. (Tepuk tangan) Tepuk tangan lama ini 
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tampaknya mengatakan bahwa semua dari kalian menginginkan saya melakukannya, 

benarkan? Baiklah. Saya akan melakukan sebuah isyarat tangan besar untuk kalian. 


