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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Amerika Serikat Barat Tahun 
2015 

(Li Hongzhi, 16 Oktober 2015 di Los Angeles) 

(Seluruh hadirin bangkit berdiri tepuk tangan dengan meriah) 

Konferensi Fa diadakan dua kali setahun. Setiap kali konferensi Fa, terdapat 
sejumlah besar praktisi kita yang datang ke arena konferensi dari berbagai tempat, 
datang menuju kota yang menyelenggarakan konferensi, dana yang dihabiskan sangat 
besar. Kadang kala saya bahkan berpikir, uang yang demikian besar jumlahnya, bila 
digunakan dalam hal pelurusan Fa, sungguh dapat menyelesaikan masalah besar. 
Maka saya seyogianya berpikir, kita mutlak tidak boleh menjadikan konferensi Fa ini 
sebagai menjalani formalitas, haruslah saling belajar, saling menemukan jarak 
kesenjangan melalui konferensi Fa, benar-benar menjadi sebuah konferensi Fa dari 
pengikut Dafa yang dapat membuat anda sekalian bersama-sama gigih maju di tengah 
Xiulian, dapat dengan lebih baik melakukan pekerjaan kalian. 

Anda sekalian tahu, setiap kali konferensi Fa yang kita adakan, anda selalu ingin 
mendengar Shifu membicarakan sekelumit apa lagi, juga selalu mengharapkan ada 
suatu perubahan baru pada situasi. Sesunggguhnya sebagai orang Xiulian, letakkan 
hati ini lebih tenang sedikit, yaitu lakukanlah dengan baik apa yang harus dilakukan, 
maka apa pun sudah dimiliki! Jika tiga hal ini sudah anda lakukan dengan baik, 
sekalipun anda berada di ujung langit, Dewa juga sedang memerhatikan anda, Fashen 
Shifu juga sedang memerhatikan anda. Sifat hati apa pun, suatu keterikatan apa pun, 
semua itu akan menimbulkan kesulitan bagi kemajuan dan peningkatan anda, 
bersamaan juga akan dimanfaatkan oleh kekuatan lama dan unsur-unsur kejahatan, 
pasti demikian. Dibicarakan dari tingkat tinggi, kekuatan lama semata-mata ingin 
menyelesaikan hal-hal yang mereka atur itu menurut permintaan mereka. Kekuatan 
lama tak peduli walaupun bagaimana gigihnya kalian, bagaimana iblis berperan 
mengganggu, kerunyaman yang diakibatkan apakah selayaknya dan bagaimana 
pengaruhnya terhadap manusia di dunia, mereka tak peduli. Jadi kehidupan tingkat 
pertengahan yang secara konkret berperan, mereka hanya secara mekanis 
menyelesaikan pekerjaan mereka, menyeimbangkan hubungan yang seimbang di 
antara kejahatan dan pengikut Dafa. Yang secara langsung melibatkan diri berperan 
negatif, mereka niscaya tidak menghendaki anda Xiulian. Hati manusia yang terwujud 
pada tiap kali cobaan, kurangnya pikiran lurus dalam tiap kali penderitaan, setiap 
keterikatan hati dari orang Xiulian, semua itu akan mereka genggam, semua itu akan 
dijadikan alasan oleh mereka untuk menyeret anda ke bawah, menyisihkan anda dari 
barisan Xiulian pengikut Dafa. Oleh sebab itu kita di atas jalur Xiulian ini, sepanjang 
jalan yang dilalui memang telah mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak 
bahaya. 

Setiap keterikatan anda, selalu akan membuat anda tidak berhasil dalam 
kultivasi, setiap keterikatan mungkin saja akan menimbulkan suatu kondisi pada tubuh 
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anda, membuat anda jadi goyah dalam hal keyakinan teguh terhadap Dafa. Dengan 
kata lain saya beri tahu anda sekalian, tidak ada orang yang menghendaki kalian 
berhasil kultivasi, juga tidak ada orang yang memikirkan bagaimana kultivasi kalian. 
Kekuatan lama semata-mata ingin menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan, 
hanya sebatas demikian. Yang berperan merusak secara konkret, yang melibatkan diri 
berperan negatif, mereka niscaya ingin membuat kalian jatuh ke bawah, yaitu ingin 
merusak peristiwa ini, karena mereka tidak tahu apa kesudahan terakhir dari peristiwa 
ini, kejahatan memang adalah kejahatan. Hanya Shifu satu-satunya yang menghendaki 
kalian di tengah Xiulian melangkah menuju kesempurnaan, hanya Shifu satu-satunya 
yang benar-benar mengerjakan hal ini. Hal-hal yang Shifu lakukan, tidak sebatas bagi 
manusia adalah rahasia langit, bagi para Dewa juga adalah rahasia langit. Tidak ada 
siapa pun yang tahu apa yang sedang saya lakukan, terutama pada masa awal, maka 
mereka berani mengganggu, mereka berani mengatur seperangkat benda pengaturan 
mereka. Kalian justru Xiulian dalam sebuah situasi yang sedemikian rupa, coba 
katakan bila anda sendiri tidak dapat menyikapinya dengan serius, benar-benar adalah 
sangat berbahaya. Bahkan tak peduli praktisi kita ada keterikatan atau tidak, mereka 
menyeleksi seseorang, merasa orang tersebut berfungsi untuk menguji praktisi pada 
satu daerah bersangkutan, berfungsi untuk menguji peningkatan Xinxing dan keyakinan 
bagi praktisi lainnya, mereka akan membuat praktisi Xiulian ini meninggal, membuat 
pengikut Dafa ini pergi lebih awal, untuk menggoyahkan hati praktisi lainnya. Jika 
dilakukan secara demikian kelihatannya tidak benar, namun secara keseluruhan dia 
mendapatkan alasan, karena kalian sekelompok orang Xiulian yang begitu besar, tidak 
diuji, tidak melalui ujian yang mendasar, apakah itu dibenarkan? Maka dia 
mendapatkan alasan, oleh sebab itu bagi kalian hal ini benar-benar adalah sangat 
serius. 

Namun kalian di tengah Xiulian selama sekian banyak tahun, sepanjang jalan 
dilalui dengan terpaan hujan angin dan badai, ada banyak orang sungguh 
mengecewakan dalam menempuh perjalanan, tiada hentinya melakukan berbagai 
macam kesalahan, bahkan sudah jadi suatu kebiasaan, juga tidak menganggapnya 
sebagai masalah; ketika muncul penderitaan bahkan tidak tahu di mana letak 
permasalahannya, karena sudah terbiasa, menganggap semua itu hal sepele. Perihal 
Xiulian, apa yang disebut tanpa kebocoran? Tidak ada hal yang sepele. Lagi pula 
selama sekian tahun, dalam barisan Xiulian kita ini, pernah muncul banyak sekali 
fenomena yang sangat tidak baik, berupa gangguan beraneka ragam yang dilakukan 
terhadap para praktisi. Tampaknya ini adalah kekuatan lama yang mengatur anda 
membuat kekacauan di sini, untuk mengekspos berbagai sifat hati manusia, tujuannya 
adalah ini. Akan tetapi di saat anda melakukan hal tersebut, apakah anda pernah 
berpikir akan akibatnya? Bagaimana kelak anda jadinya? Sungguh sangat tidak 
rasional. Masih ada sejumlah praktisi terus-menerus menipu uang di antara pengikut 
Dafa kita, dengan berbagai dalih mengumpulkan dana, dengan berbagai dalih menipu 
uang pengikut Dafa. Manusia seluruhnya datang demi Fa, anda telah melakukan hal 
tersebut, Shifu sampaikan satu perkataan ini pada anda, Shifu datang demi 
menyelamatkan makhluk hidup secara universal, asalkan anda masih punya secercah 
harapan untuk diselamatkan maka saya akan menyelamatkan anda, tak peduli 
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bagaimana buruknya anda, saya juga akan memperlakukan anda sama seperti 
perlakuan saya terhadap praktisi yang baik, demi anda dapat terselamatkan, anda tidak 
akan melihat perlakuan saya yang berbeda terhadap anda. Termasuk pula para mata-
mata, anda tidak akan melihat perlakuan saya yang berbeda, anda juga tidak akan 
melihat perwujudan khusus apa pun dari saya terhadap anda. 

Menyelamatkan manusia itu sendiri adalah hal yang luar biasa sulit. Shifu pada 
tiap kali konferensi Fa selalu akan membicarakan beberapa masalah, yang khusus 
ditujukan bagi orang yang berbeda, tujuannya ialah agar kalian benar-benar dapat 
memahami Fa ini, dan berkultivasi di dalam Fa. Setiap kali konferensi Fa Shifu juga 
sedang menjelaskan “Zhuan Falun”, tidak akan melampaui batas ini. Jika Kalian dapat 
konsisten belajar Fa, benar-benar menenangkan hati membaca Fa, selama menempuh 
perjalanan membaca “Zhuan Falun” dengan sepenuh hati, itu barulah yang paling 
dikagumi oleh Dewa. Termasuk pula mereka yang berperan buruk melakukan 
pengacauan, mereka juga akan merasa, wah, orang ini sungguh luar biasa, mereka 
juga akan berpikir demikian. 

Alam semesta yang lampau telah berakhir, alam semesta baru sudah mulai. Ini 
bukanlah sebuah pengertian yang kecil. Misalnya, sel-sel pada tubuh anda yang 
bermetabolisme, semua itu sedang tiada hentinya diperbarui dan diganti. Planet yang 
terlihat oleh kita juga sedang tiada hentinya diganti dan diperbarui, bagi kehidupan di 
tempat lokal tersebut, itu adalah bencana terhadap mereka, asalkan dia adalah 
kehidupan di tempat itu, niscaya tidak dapat melarikan diri. Di dalam alam semesta 
tiada hentinya terjadi bencana yang demikian. Akan tetapi, jika orang tersebut telah 
meninggal, sel-sel pada seluruh tubuhnya juga ikut meninggal, orang tersebut telah 
tiada. Jika menyangkut alam semesta, alam semesta lama telah tiada, lalu anda ingin 
memasuki alam semesta baru, Shifu beri tahu kalian, ini adalah hal yang belum pernah 
terjadi sebelumnya. Mengapa para Dewa juga tidak tahu akan hal ini? Karena tidak 
pernah ada sebelumnya. Kehidupan yang berkultivasi dengan baik secara langsung 
dialihkan ke planet bumi yang baru, makhluk hidup alam semesta lama setelah 
diperbarui lalu pergi ke alam semesta baru, hal ini tidak pernah ada sebelumnya. Sulit 
atau tidak untuk mengerjakan hal ini? Tidak ada referensi apa pun dalam sejarah. Saya 
ada kalanya menyampaikan dalil pada kekuatan lama, hingga membuat mereka 
bungkam tak dapat menjawab, mereka lalu berkata: “kami tidak sanggup”, mereka 
bilang “yang anda katakan itu kami tidak sanggup”. Saya hari ini khusus bicara kepada 
pengikut Dafa, pengikut Dafa lama semua dapat memahami, maka saya barulah 
membicarakan perkataan tersebut. Orang yang tidak Xiulian atau yang tidak gigih maju, 
dia selamanya juga tidak percaya, juga tidak mengerti apa yang sedang saya bicarakan. 

Segala gangguan yang muncul di dalam barisan Xiulian, semua itu juga betul-
betul menampakkan masalah yang ada dalam barisan pengikut Dafa. Orang yang 
melakukan hal semacam ini terus saja masih mewujudkan diri, gangguan senantiasa 
ada. Sesungguhnya ada berapa banyak orang yang berhasil melangkah ke luar, ada 
berapa banyak orang yang benar-benar dapat mencapai kriteria kesempurnaan 
pengikut Dafa? Shifu ada kalanya benar-benar tidak begitu optimis. Pelurusan Fa pasti 
berhasil, ini adalah pasti. Pengikut Dafa Xiulian mencapai kesempurnaan, ini juga 
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adalah pasti, tetapi ada berapa banyak orang? Hingga saat ini, saya benar-benar tidak 
begitu optimis. 

Anda sekalian tahu, bagi kita waktu untuk Xiulian adalah sangat pendek. 
Kecepatan pelurusan Fa sangat pesat, kita masih dituntut dalam masa periode ini 
harus menyelesaikan misi pengikut Dafa! Apa yang disebut pengikut Dafa? Adalah 
pengikut dari Dafa alam semesta. Apakah benar bila anda hanya demi kesempurnaan 
pribadi anda? Jika demikian siapa yang tidak dapat jadi pengikut Dafa? Dafa 
menyelamatkan manusia, betapa besar kemampuannya? Betapa mudahnya hal ini. 
Pengikut Dafa niscaya punya misi, lagi pula hal ini memang luar biasa berat dan sulit. 
Di tengah perjalanan lagi-lagi menyusup masuk sebuah kekuatan lama. Sesungguhnya 
saya katakan pada kalian, hal ini dengan sendirinya memang begitu sulit, sekiranya 
kekuatan lama tidak menyusup masuk, juga pasti ada suatu kekuatan lain yang 
menyusup masuk, ini adalah pasti. Mereka seyogianya akan membuat kekacauan 
seperti itu, mereka akan berbuat secara demikian. Karena Dafa yang murni dan lurus, 
kemegahan Dafa, keagungan De darinya, keampuhannya, manifestasi dari satu sisi 
positif di tengah penyelamatan, membuat para Dewa terkejut setelah melihatnya, siapa 
pun tidak berani berperan negatif, namun mereka semua akan muncul dengan corak 
positif, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui hal ini, bahkan dengan 
skala sangat besar membentuk sebuah perangkat, untuk berbuat demikian. Ini adalah 
kekuatan lama, ini adalah gangguan dan sabotase. Saya tahu hal ini akan demikian 
sulitnya, maka di dalam sejarah saya telah menyelesaikan banyak masalah bagi kalian 
pengikut Dafa, dalam masa kehidupan yang siklus demi siklus saya begitu melindungi 
kalian, begitu mengawasi kalian terus melangkah ke depan. Tetapi pada saat sekarang 
dalam sejarah, pada saat sekejab yang begitu krusial, yang menentukan segala-
galanya, tuntutan terhadap kalian memang adalah ketat. 

Para praktisi yang tidak melakukan dengan baik bagaimana jadinya? Anda 
sekalian suka melihat saya tersenyum pada kalian, akan tetapi anda tahu, itu adalah 
memberi semangat, itu adalah pengharapan, apakah kalian pernah berpikir, waktu 
sudah demikian mendesak, mereka yang belum berkultivasi dengan baik bagaimana 
jadinya? Ada yang masih punya kesempatan, ada yang bahkan sudah tidak punya 
kesempatan lagi; ada yang masih keburu, bagi sebagian orang hanya dapat berlari 
mengejar ketinggalan, akan tetapi, anda tidak memiliki dasar semacam itu, 
pemahaman terhadap Fa juga tidak dapat mencapai taraf seperti itu, jadi bagaimana 
dapat memiliki daya penggerak yang konsisten? Apakah anda sudah gigih maju? Tidak 
memiliki dasar yang dibangun atas basis Fa, anda juga tidak dapat mewujudkannya. 
Tekad hati tersebut, keyakinan yang teguh tersebut berasal dari Fa. Waktu sudah 
mendesak, Shifu tidak ingin hanya berbicara yang memanjakan telinga, kata-kata yang 
memberi semangat sungguh sudah banyak diutarakan. (Shifu menganggukkan kepala, 
berhenti mengamati sekeliling arena konferensi) Akan tetapi, jika benar-benar banyak 
orang jatuh tertinggal, tidak dapat mengejar barisan, yang saya maksud adalah 
pengikut Dafa, itu barulah hal yang paling menyedihkan. 

Kalian telah melihat perubahan situasi. Saya senantiasa berkata pada kalian, 
situasi di atas langit, situasi pelurusan Fa alam semesta adalah bersesuaian dengan 
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situasi di bumi, sejak masa awal saya sudah menyampaikan kata-kata tersebut. Hal 
apa pun di bumi ada Dewa yang menangani, Dewa yang mengendalikan, perubahan di 
bumi dan perubahan di langit seutuhnya bersesuaian, orang-orang yang menganiaya 
Falun Gong semua sedang mendapat balasan. Pengikut Dafa masih ada sebagian 
belum mencapai kesempurnaan dalam Xiulian, masih ada sebagian yang tidak 
melakukan dengan baik, masih diberi kesempatan, maka tidak boleh dengan cara 
mengakhiri peristiwa ini untuk mengenakan balasan terhadap orang-orang tersebut. 
Mereka yang menganiaya pengikut Dafa semua ditangkap, dijerat dengan hukum, 
dengan demikian peristiwa ini seyogianya berakhir, mereka yang tidak Xiulian, yang 
tidak berhasil Xiulian juga sudah tidak ada kesempatan lagi. Orang-orang yang 
menganiaya pengikut Dafa ditangani melalui bentuk pertarungan politik dan kekuasaan, 
melalui bentuk pembenahan kebobrokan. Maka yang sekarang dibenahi, semua adalah 
orang seperti ini, tidak ada satu pun yang bisa melarikan diri. Sekarang masih sedang 
dibenahi. Saya tahu, satu pun tidak ada yang bisa melarikan diri, tak peduli dia yang 
kakap maupun yang teri. Dengan perkataan manusia biasa ini adalah balasan atas 
perbuatannya. 

Karena peristiwa ini sedang dirampungkan, sedang diakhiri, kejahatan juga tidak 
mungkin lagi mengumpulkan kekuatan yang begitu besar, kembali mulai sekali lagi 
peristiwa seperti pada “20 Juli” tahun 1999, jalan untuk menguji pengikut Dafa sudah 
dilewati sampai paling akhir, maka bagi orang-orang tertentu, pikiran mereka hanya 
diletakkan dalam hal “cepatlah berakhir” dan “cepatlah berakhir”, setelah cepat berakhir 
apa yang dilakukan? Apakah setelah berakhir lalu anda menjalani hidup yang bahagia? 
Hidup yang tanpa tekanan semacam itu? Apakah begitu? Jika demikian bagi pengikut 
Dafa, bagi banyak kehidupan akan hilang kesempatan untuk menghapus karma, akan 
hilang kesempatan untuk mencapai kesempurnaan. Shifu memang menentang 
penganiayaan, karena menyangkal kekuatan lama secara keseluruhan. Bencana 
Dharma yang dialami agama Buddha dalam sejarah, agama Kristen selama 300 tahun 
dalam penganiayaan, apakah anda kira itu sepenuhnya adalah kejahatan mengungguli 
unsur-unsur positif? Bukan demikian, itu adalah Dewa sedang memanfaatkan 
keberingasan kejahatan untuk menyempurnakan pengikut mereka, menyempurnakan 
orang-orang dari mereka. Semakin tiba saat sekarang, semakin menjelang saat 
berakhir, saat pentolan iblis dijerat dengan hukum, bukankah semua ini sudah akan 
berakhir? Hal-hal tahap berikutnya bukankah sudah akan tiba? (Shifu dengan serius 
menganggukkan kepala) Banyak di antara kita tidak memanfaatkan dengan baik 
periode waktu ini. 

Tadi sudah saya katakan, saya tidak mengakui penganiayaan ini, saya punya 
pengaturan sendiri. Akan tetapi, bagaimanapun itu sudah terjadi. Saya juga 
memanfaatkan taktik mereka untuk menaklukkan mereka di dalam periode ini, untuk 
menyelamatkan makhluk hidup dan menyempurnakan pengikut Dafa. Tadi saya 
katakan pada kalian, bahwa sebuah peristiwa yang begitu besar, tanpa kekuatan lama 
juga akan muncul suatu kekuatan lainnya, hal ini pasti akan terjadi, maka ditinjau dari 
sebuah sudut pandang lain, bukankah dia juga terhitung telah mengatur sebuah 
kesempatan Xiulian bagi kalian? Menciptakan sebuah kesempatan menentukan pilihan 
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bagi makhluk hidup untuk memperoleh penyelamatan? Setiap orang memperoleh 
penyelamatan sudah tidak mungkin, setiap orang Xiulian juga tidak mungkin, tetapi 
orang-orang harus menampilkan diri pada saat adu kekuatan antara yang lurus dan 
yang sesat kali ini, bahkan mereka harus menyatakan sikap, ini menentukan arah 
kepergian mereka di kemudian hari. Setiap kali peradaban manusia sebelum 
dimusnahkan, tingkat kebobrokan manusia juga tidak pernah melampaui manusia 
sekarang. Kalau bukan karena Dafa sedang diajarkan, pada hari terakhir tahun 1999, 
manusia niscaya tidak dapat melewatinya. Mengapa ketika tahun 2000 dimulai 
manusia merayakannya sedemikian rupa? Manusia begitu gembira? Yang terlihat 
adalah permukaannya, perayaan memasuki sebuah era baru, hal apa pun adalah 
Dewa yang mengaturnya, manusia juga punya satu sisi yang mengerti, namun itu 
bukanlah memperoleh penyelamatan yang sesungguhnya. Sekarang manusia semua 
harus menyatakan sikap, di tengah pengikut Dafa mengklarifikasi fakta dan 
menyelamatkan manusia, penampilan suatu kehidupan akan menentukan masa 
depannya. 

Tentu saja pada dua tahun yang lalu, mengklarifikasi fakta masih sangat sulit, 
ada orang sama sekali kehilangan akal budi, dikarenakan ketika itu unsur-unsur 
kejahatan banyak sekali, sedang mengendalikan manusia. Sekarang unsur-unsur 
kejahatan tersebut, seiring situasi pelurusan Fa yang bergerak maju, benda-benda 
buruk alam semesta sedang diberantas, dimusnahkan, dicerai-beraikan dalam jumlah 
besar, selama proses tersebut yang dimusnahkan semakin lama semakin banyak. Di 
tempat manusia ini juga sama, sekarang manusia sudah dapat berpikir dengan jernih, 
khususnya terhadap penganiayaan ini, terhadap korelasi antarpengikut Dafa dan partai 
jahat, semua itu dapat dipahami dengan jernih, lalu anda dipersilahkan menyatakan 
sikap. Tentu saja ada perbedaan, jika dalam situasi yang begitu jahat dia berani 
menyatakan sikap secara terbuka, kehidupan ini sungguh luar biasa. Kehidupan 
tidaklah sama, alam semesta memiliki tingkatan, kehidupan tingkat berbeda berada 
dalam alam semesta yang berbeda tingkat. Penampilan positif dalam keadaan yang 
kejam saat penganiayaan dimulai, tentu tidak sama dengan penampilan positif dalam 
lingkungan yang longgar. 

Bukankah pengikut Dafa sepanjang jalan juga melangkah ke depan secara 
demikian? Yang dapat melakukan sangat baik selama menempuh perjalanan, dengan 
mereka yang tiada hentinya mengalami pasang surut, hari ini telah menulis suatu 
pernyataan, esok lusa juga telah menyatakan sesuatu, pada akhirnya bagaimanapun 
dia juga telah melangkah ke depan, namun tingkatan mereka tentu berbeda. Yang 
hingga kini masih kehilangan akal budi, sekiranya anda sekarang benar-benar telah 
mengerti, anda berlari ke depan dan mengejar, jika benar-benar dapat melakukan 
dengan baik, memang dapat mencapai kesempurnaan, tetapi juga tidak dapat 
mengejar mereka yang berada di depan. Xiulian ada taraf tingkatan. Shifu dalam hati 
cemas, semakin tiba saat ini Shifu semakin cemas. Saat kejahatan merajalela dan gila-
gilaan, Shifu dalam hati juga cemas, takut kalian tidak dapat menahan. Belakangan 
saya menemukan biarpun betapa jahatnya, pengikut Dafa mampu menahannya, Shifu 
dalam hati sungguh sangat terhibur. Sebelum penganiayaan ini akan berakhir, hati 



7 
 

Shifu jadi semakin cemas. Sebagian orang di antara kita justru begitu tidak sadar, 
hidup tanpa tujuan di tengah barisan pengikut Dafa, bagaimana jadinya? 

Tentu saja ada sebagian praktisi kita memang melakukan dengan sangat baik, 
sekalipun termasuk praktisi yang melakukan dengan baik, juga belum mencapai taraf 
kesempurnaan. Bagi orang Xiulian di masa lampau adalah menyingkirkan keterikatan 
satu per satu, keadaan kalian adalah hampir semua keterikatan juga ada, setingkat 
demi setingkat dilemahkan, dilemahkan, dilemahkan dan dilemahkan, hingga semakin 
lama semakin lemah, semakin lama semakin sedikit, saya memang melakukannya 
demikian bagi kalian, untuk menjamin pengikut Dafa sebelum mencapai kesempurnaan 
dapat menjalani hidup normal di tengah manusia biasa, dapat secara normal 
menyelamatkan manusia di tengah kelompok manusia, bersamaan itu, justru karena 
ada hati manusia yang belum sepenuhnya disingkirkan, maka juga dapat membuat 
anda Xiulian di tengah gangguan hati manusia, setiap saat mawas diri dan mengultivasi 
diri sendiri, menyelesaikan kewajiban pengikut Dafa, ini adalah keagungan De, ini 
adalah luar biasa, ini adalah jalan yang kalian tempuh. 

Saya masih ingin menjawab sedikit pertanyaan bagi kalian. (Tepuk tangan) 
Selanjutnya boleh serahkan lembaran pertanyaan. 

Fa ini tidak akan berubah, Shifu tidak berubah. Ada sebagian orang di antara 
kita dalam Xiuliannya berubah jadi tidak sebaik pada awalnya, padahal waktunya tidak 
terhitung lama. Dahulu disebutkan, bermeditasi menghadap dinding selama 9 tahun, 
bermeditasi menghadap dinding seumur hidup, menanggung penderitaan di tengah 
kesepian; di dalam kuil, di tengah hutan, menanggung penderitaan tanpa 
berkomunikasi di tengah masyarakat umum, apakah tidak kesepian? Kalian tidak 
seperti itu, namun ada sebagian orang malah mengeluh waktunya lama; dalam sejarah 
tidak pernah ada Xiulian yang demikian pendek waktunya, begitu saja sudah membuat 
diri sendiri tidak gigih maju; sedikit saja ada gangguan, sudah lupa diri sendiri adalah 
pengikut Dafa. Apakah anda tahu untuk siapa anda berkultivasi? Untuk nama anda? 
Untuk rasa benci anda? Untuk keterikatan dalam hati anda? Untuk kerabat anda? 
Untuk hal-hal yang menjadi keterikatan anda? Berkultivasi untuk hal yang tidak dapat 
anda lepas? Bukankah semua itu justru adalah benda yang harus disingkirkan? 

Pengikut: Mohon tanya pada Guru terhormat, apakah kita dapat menyelamatkan 80% 
makhluk hidup? Apakah target ini bisa tercapai? 

Shifu: Tidak bisa, tidak bisa diselamatkan sejumlah itu. Banyak pengikut Dafa secara 
pribadi di tengah Xiulian keagungan De dan kemampuannya tidak mencukupi, 
Zhengnian-nya kurang, kita sudah kehilangan banyak sekali kesempatan, kehilangan 
banyak sekali makhluk hidup. (Shifu berdiam) Sudah pasti tidak bisa, ini saya tahu. 
Tentu saja juga bukan seutuhnya adalah tanggung jawab pengikut Dafa, peristiwa ini 
diatur oleh kekuatan lama sehingga membuat dunia jadi sangat buruk. Kesadaran 
manusia modern, kesenian modern, arus zaman modern, kebudayaan modern, 
ditambah dengan perusakan budaya oleh partai jahat, terutama bagi generasi muda, 
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yang tumbuh besar dalam kondisi semacam ini, itu paling sulit, mereka tidak mampu 
membedakannya. 

Pengikut: Mengapa kekuatan lama masih saja dapat membuat fokus perhatian dunia 
terpisah dari peristiwa yang sedang terjadi di Tiongkok? 

Shifu: Itu adalah pengaturan kekuatan lama. Segala sesuatu di dunia ini adalah 
bergerak demi panggung pentas di Tiongkok itu. Kalian coba pikirkan, saya beri sebuah 
contoh yang sederhana bagi kalian, ketika di daratan Tiongkok akan terjadi suatu 
peristiwa, di saat ia bergerak ke arah yang positif, di saat negara lain ingin memberi 
tekanan terhadapnya, dunia justru timbul masalah, misalnya apa yang disebut teroris, 
kaum ekstrem agama, perang antara Ukraina dan Rusia. Coba kalian pikirkan, hal apa 
pun juga bukan secara kebetulan. Di saat penganiayaan terhadap pengikut Dafa paling 
serius, jika tidak timbul suatu kejadian, fokus perhatian seluruh dunia, semua akan 
tertuju ke Tiongkok. Tetapi ketika itu dua gedung besar di Amerika Serikat diledakkan, 
kaum teroris sangat beringas, membuat perhatian seluruh dunia digiring ke sana. Tidak 
ada hal yang kebetulan. 

Pengikut: Apakah kita dapat mengekang kekuatan lama dengan Zhengnian? 

Shifu: Kekuatan lama, anda hanya dapat tidak mengakuinya. Seperangkat sistem yang 
mereka atur, anda tidak dapat mengusiknya. Shifu dapat mengusik, juga tidak dapat 
mengusiknya, karena sampai tahap sekarang ini, sekali dimusnahkan maka seluruhnya 
musnah, segala sesuatu jadi musnah. Saya memanfaatkan taktik mereka untuk 
menaklukkan mereka, begitulah caranya. Hal-hal fundamental mereka tidak dapat 
mengusiknya, maka sebagai pengikut Dafa, anda teguhkanlah Zhengnian anda, 
lakukan dengan baik pekerjaan anda, jika anda benar-benar dalam tiga aspek ini 
dilakukan dengan baik, siapa pun tidak berani menyentuh anda. 

Pengikut: Orang yang sudah menyerahkan permohonan mengundurkan diri dari PKT 
kepada institusi partai jahat di Tiongkok, apakah masih perlu menyatakan secara 
terbuka di situs web pengunduran partai? 

Shifu: Tentu saja. Dia dapat secara inisiatif mengundurkan diri dari partai, itu juga 
terhitung mengundurkan diri dari partai jahat PKT, tetapi tidak tahu apa sebabnya. 
Apakah kepentingan pribadinya belum terpenuhi? Atau karena dalam hati ada hal-hal 
manusia biasa lainnya yang dianggap tidak adil? Jika demikian masih tidak terhitung, 
karena harus menyatakan sikap di tengah perbandingan antara yang lurus dan yang 
sesat, barulah dapat menghapus tanda cap. 

Pengikut: Mohon tanya “Lun-yu” yang lama bolehkah diperlakukan sebagai artikel biasa? 

Shifu: Jangan. “Lun-yu” lama tidak ada masalah, akan tetapi, sebagaimana ada 
penggantian, maka ia telah diganti. Kalian semua telah memusnahkannya, karena 
sekalipun diperlakukan sebagai artikel biasa juga telah memosisikan ilmu pengetahuan 
ini terlampau tinggi. Pada awalnya hanya digunakan untuk menyelamatkan manusia 
dalam masyarakat yang konsep ilmu pengetahuan modernnya sangat kuat, tidak ingin 
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diletakkan pada posisi tersebut, belakangan anda sekalian telah meletakkannya pada 
posisi tersebut, diletakkan dengan sangat tinggi. Wah, Fa yang demikian besar, planet 
bumi yang kecil ini tak terhitung sebagai apa-apa, jika diletakkan terlampau tinggi tidak 
benar. 

Pengikut: Dua laporan khusus dari koran “Dajiyuan” belakangan ini, apakah artikel 
tersebut boleh dicetak dan disebarkan dalam jumlah besar di daratan Tiongkok? 

Shifu: Jangan, saya juga sudah lihat, yang dibicarakan sepertinya khusus ditujukan 
kepada penguasa politik sekarang, tidak ada peran khusus juga tidak bermakna bagi 
penyelamatan manusia. 

Pengikut: Sejumlah praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok datang ke Amerika 
Serikat, pernah berperan sebagai “asisten pendidik” yang membantu kejahatan 
mengubah pendirian praktisi di penjara dan rumah titipan tahanan, ada pula yang 
pernah berkesadaran sesat dalam jangka panjang, walaupun mereka terlibat dalam 
kegiatan Dafa di Amerika Serikat, juga mengaku diri sebagai praktisi Dafa, tetapi 
terhadap kesalahan yang pernah dilakukan diri sendiri belum benar-benar dipahami 
dari lubuk hati, bahkan masih mencari alasan untuk menutupinya. Misalnya ada yang 
mengatakan dirinya menjadi “asisten pendidik” adalah demi melindungi praktisi. Praktisi 
seperti ini walaupun pernah juga menulis surat pernyataan, tetapi keterikatan dalam 
lubuk hatinya malah disembunyikan oleh diri sendiri. 

Shifu: Memang, orang Xiulian juga bukan seperti pada umumnya, bagi manusia, 
sesungguhnya manusia biasa juga bukan seperti pada umumnya, manusia biasa saat 
sekarang dan manusia biasa dalam sejarah memang tidak sama, mereka semua 
memiliki satu sisi yang mengerti, ucapan anda itu benar atau palsu sesungguhnya dia 
juga tahu, sangat jelas. 

Telah berbuat suatu kesalahan lalu bagaimana? Betul, saya dulu pernah 
mengatakan, penganiayaan ini masih belum berakhir, bagi semua orang juga masih 
ada kesempatan melanjutkan Xiulian dan memperbaiki diri. Saya memang pernah 
mengucapkan perkataan ini, tetapi jika kalian mengerti setelah mendengarnya, jangan 
selalu mengarahkan pikiran pada satu aspek yang menjadi kesukaan anda. Yang saya 
maksud, penganiayaan belum berakhir, anda masih punya kesempatan; walau anda 
masih punya kesempatan, tetapi kesempatan yang diberikan tidak anda manfaatkan, 
kesempatan yang diberikan, anda masih saja membiarkan diri semaunya, dengan 
begitu anda sedang menghancurkan diri sendiri. 

Saya pernah mengatakan, bahwa pengikut Dafa telah berbuat kesalahan tidak 
apa-apa, dengan lapang dada akuilah kesalahan diri sendiri, perlihatkan kepada orang-
orang bahwa anda sedang kembali ke jalan semula, anda ingin melakukan dengan baik, 
siapa pun juga akan mengagumi anda. Jika anda sembunyi-sembunyi, menutup-nutupi, 
sifat hati manusia tersebut semakin lama jadi semakin rumit dan semakin kuat, 
kemudian Xiulian anda juga kacau-balau, bagaimana praktisi lain berpikir? Bagaimana 
mereka memandang masalah ini? Bagaimana Dewa memandangnya? Shifu kelak 
bagaimana terhadap anda? Menyelamatkan manusia, menyelamatkan kehidupan 
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adalah sebuah tindakan yang belas kasih, tetapi bagaimanapun ada yang tidak 
terselamatkan. Yang tidak terselamatkan itu yang bagaimana? Yang tidak menyayangi 
diri sendiri, itu adalah yang tidak dapat diselamatkan. 

Pengikut: Pasca “20 Juli” tahun 1999 Shifu selama satu tahun lebih tidak berceramah 
Fa, tetapi saat itu arah besar situs web Minghui sangat jelas, namun sekarang Minghui 
lebih banyak berperan sebagai anjungan untuk mengumumkan berita, pertukaran 
pendapat atas dasar prinsip Fa secara mendalam tidak banyak, malah.... 

Shifu: Ini adalah pandangan yang berbeda dari pengikut Dafa, Shifu seyogianya tidak 
membicarakannya di sini untuk anda. Mereka yang mengelola media punya cara 
berpikir dalam mengelola media, itu adalah jalur mereka, itu adalah Xiulian mereka, 
Shifu tidak layak mengatakan hal-hal tersebut. Hal apa pun sesuai dengan konsep dan 
pemikiran semua orang, itu benar-benar sangat sulit untuk diwujudkan. Mereka juga 
berada di tengah Xiulian, sudah tentu ada kekurangan, itu adalah pasti. Suruh siapa 
yang mengerjakan juga demikian. Kalian boleh saling berdiskusi, mengemukakan hal-
hal tersebut secara positif. 

Pengikut: Alam semesta baru dan lama apakah diciptakan oleh Dewa yang sama? 

Shifu: Pertanyaan praktisi baru. Zhen-Shan-Ren telah menciptakan alam semesta. 

Pengikut: Proyek pembangunan infrastruktur Universitas “Fei Tian” membutuhkan dana 
dalam jumlah besar, rekan praktisi yang kondisi ekonominya mampu apakah boleh 
secara sukarela menyumbang sedikit? 

Shifu: Saat membicarakan masalah ini saya ingin mengatakan, tanpa persetujuan 
Shifu, siapa pun tidak boleh mengumpulkan dana. Mengenai pembangunan Universitas 
“Fei Tian”, saya sudah bicarakan dengan mereka secara tegas, tidak diperkenankan 
mengumpulkan dana di antara praktisi! Ada beberapa praktisi kita, dengan alasan 
mengumpulkan dana untuk proyek Dafa dia menerima uang dari para praktisi, meminta 
uang dari para praktisi, juga tidak ada penanganan keuangan, digunakan secara 
sembarangan. Ada yang melakukan penipuan, ada juga yang pada awalnya 
mentalitasnya sangat baik, setelah melihat uangnya banyak, lalu menyembunyikannya 
untuk pribadi, ada pula yang menyimpan sebagian untuk diri sendiri, sebagian kecil 
lainnya diberikan kepada praktisi, untuk proyek Dafa. Mengenai hal-hal tersebut, saya 
lihat kalian kelak bagaimana? 

Pengikut Dafa satu terhitung satu, jika hari ini anda bukan pengikut Dafa, maka 
anda adalah orang kaya raya yang dapat diperhitungkan di atas dunia, uang melimpah. 
Karena jika anda tidak menjadi pengikut Dafa, keagungan De anda, De yang 
mahabesar bawaan anda, dapat ditukar dengan amat banyak kekayaan, setiap orang 
juga demikian. Karena di saat anda sadar dan jelas ingin menjadi pengikut Dafa telah 
melepaskan kekayaan, anda ingin menjadi pengikut Dafa, maka anda telah 
melepaskan benda-benda tersebut. Anda melakukan demikian secara inisiatif dan atas 
kemauan sendiri, namun hari ini uang sekecil itu malah anda sembunyikan. Bagaimana 
anda membayarnya? Hari ini di saat krusial dalam sejarah, sejumlah uang itu, yang 
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sekelumit, seutuhnya memperlihatkan taraf kondisi, mentalitas, keterikatan, mencapai 
kesempurnaan atau tidak dari seorang praktisi Xiulian. (Shifu berdiam) Bagaimana 
jadinya? 

Badan langit mahabesar yang jauh lampau, makhluk hidup yang tak ternilai 
jumlahnya menanti anda untuk diselamatkan, itu adalah makhluk hidup anda, anda 
malah berbuat begitu mengecewakan di tengah manusia! Segenap makhluk hidup 
anda dalam alam semesta sedang menatapi anda, mereka semua dapat melihat, 
setiap tingkah laku anda, setiap gerak pikiran dalam benak anda, mereka tahu. Di 
tempat manusia ini memanglah begitu rumit, Teisme dan Ateisme di dunia manusia, 
keseluruhan dari seperangkat kebudayaan semacam ini, justru dijadikan sebagai iblis 
bagi unsur positif! Di masa pelurusan Fa kekuatan lama justru secara demikian 
menciptakan kondisi manusia seperti sekarang ini. Seberapa banyak ia menempati 
posisi dalam benak anda, benda apa saja yang menjadi keterikatan anda, hal-hal apa 
saja yang anda kejar, ke arah mana anda melangkah, mereka tahu semuanya, mereka 
sedang mengamati, akan tetapi kadang kala sebagian orang dari kalian sungguh 
sangat menggelikan! Yang saya maksud adalah orang dari bagian tersebut, banyak 
pengikut Dafa benar-benar adalah sangat baik. 

Pengikut: Pengikut mohon Shifu duduk. 

Shifu: Saya berdiri agar anda sekalian melihat saya dengan jelas. (Pengikut bertepuk 
tangan meriah tanda berterima kasih) Menurut yang saya ketahui, selain pembangunan 
infrastruktur di atas gunung, juga Shen Yun telah menerima donasi dari sebagian 
praktisi, jumlahnya sangat sedikit, Shen Yun jarang menerima, donasi kebanyakan 
berasal dari masyarakat, jumlahnya juga sangat sedikit. Proyek lainnya apa pun, saya 
tidak menghendaki mereka mencari donasi dari para praktisi, lagi pula saya bahkan 
sampaikan kepada mereka, praktisi tidak diperkenankan memberi donasi, kalian telah 
mendengarnya dengan jelas bukan? Setelah anda pulang beri tahu rekan-rekan, selain 
pembangunan di atas gunung, hampir tidak ada satu proyek yang menghendaki praktisi 
memberi donasi. Saya tahu kalian di tengah pelurusan Fa semua sedang merogoh 
kocek sendiri, melakukannya dengan inisiatif. Praktisi daratan Tiongkok dengan inisiatif 
menggunakan uang sendiri untuk membuat materi Dafa, praktisi luar daratan dalam 
mengerjakan proyek, dirinya juga dengan inisiatif sedang memikul hal-hal tersebut, ini 
adalah keagungan De. Ada orang tertentu, terutama pengikut Dafa, walaupun anda 
adalah raja, walaupun anda berlimpah dengan kekayaan, tetapi anda telah menjadi 
pengikut Dafa, selama hidup anda tidak pernah melihat uang yang begitu banyak, 
khususnya belum pernah melihat uang besar, begitu melihat dalam hati ada sedikit 
hilang keseimbangan. Perhatikanlah. 

Pengikut: Salam untuk Shifu, mohon tanya Shifu, kita sebelum tahun 1999 ada hampir 
100 juta praktisi Falun Gong, sekalipun pasca penganiayaan, jumlahnya secara 
permukaan tidak begitu banyak, tetapi dari bulan Mei hingga Oktober hanya terdapat 
jumlah orang di bawah 190 ribu yang menuntut Jiang, kami bahkan tidak dapat 
menerima hal ini. Apakah sebabnya di balik itu? 
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Shifu: (Shifu tersenyum) Sesungguhnya tidak seperti yang kalian pikirkan demikian. 
Menyangkut hal ini, ada praktisi kita merasa patut sekali dilakukan, ini adalah satu hal 
yang harus dikerjakan oleh pengikut Dafa. Lalu ada orang yang merasa, jika saya tidak 
menyatakan identitas diri secara terbuka, mungkin lebih menguntungkan sedikit bagi 
saya. Lalu ada yang merasa sekali saya membuka identitas diri, apakah pada suatu 
hari lagi-lagi saya akan ditangkap? Ada pula yang sama sekali tak terpikirkan akan hal 
ini. Perihal Xiulian, semua orang tidak berada pada satu taraf kondisi, pemahamannya 
terhadap suatu masalah juga berbeda, pemikirannya tentu juga berbeda. 
Sesungguhnya saya juga menyarankan praktisi yang berperan krusial, praktisi yang 
mampu berperan besar jangan mengekspos diri. 

Pengikut: Kami ketika belajar Fa bersama terdapat huruf “Er Qian Wu Bai Nian”, ada 
yang membaca “Liang Qian”, ada yang membaca “Er Qian”, dua macam cara 
pembacaan. Mohon tanya Shifu sebaiknya bagaimana membacanya? 

Shifu: Sesungguhnya kebiasaan kita selalu membacanya “Liang Qian Wu”, tidak ada 
yang membaca “Er Qian Wu”. Tetapi praktisi Taiwan suka menyuarakan lafal “Er”. 
Saya pikir bagaimana membacanya juga boleh, ketika kalian belajar Fa bersama 
supaya seragam, maka kalian turuti apa yang Shifu katakan dan bacalah demikian. 
Shifu katakan baca “Liang Qian Wu”, maka kita bacalah “Liang Qian Wu”, setuju? 
(Pengikut bertepuk tangan) Hal-hal tersebut tidak ada konflik terhadap Xiulian kita. 
Karena bahasa setiap negara tidak sama, pelafalannya juga berbeda, semua ini tidak 
memengaruhi. 

Pengikut Dafa, apakah kalian tahu? Standar dan tuntutan saya terhadap kalian 
di tingkat permukaan Fa, serta bentuk di paling permukaan ini, saya tidak menuntutnya 
terlalu banyak, namun di dalam agama lainnya adalah sangat ketat, dalam bentuk 
Xiulian lainnya juga sangat ketat, mengapa? Saya hanya menghendaki kalian 
mengutamakan kandungan makna dari Dafa, karena itu adalah yang harus 
dikultivasikan oleh kalian pengikut Dafa sekarang ini; sedangkan hal-hal di permukaan, 
saya tidak menghendaki kalian terlalu mengutamakan, Karena itu adalah sesuatu yang 
akan dilakukan saat Fa meluruskan dunia manusia, terlampau rendah, bagi kalian 
demikianlah maksudnya. Saat Fa meluruskan dunia manusia, tidak membaca dengan 
bahasa Mandarin bahkan tidak dibenarkan, tidak mengerti arti sesungguhnya bahkan 
tidak dibenarkan, tuntutannya niscaya jadi tinggi. 

Pengikut: Sekarang menuntut Jiang, tahap berikutnya apakah menuntut partai jahat? 

Shifu: Menuntut partai jahat? Partai jahat itu dimusnahkan sudah tidak ada lagi, perihal 
menuntutnya, dia bukan pula sebuah wujud, bagaimana mengadilinya? Tidak dapat 
diadili. Unsur-unsur kejahatan memang telah dimusnahkan, tetapi partai jahat yang 
berupa benda buruk itu akan menimbulkan penyesalan yang mendalam bagi manusia 
di kemudian hari, manusia akan mempertimbangkan baik-baik masalah tersebut, 
sejarah juga akan menjadikannya sebagai sebuah pelajaran. 

Pengikut: Pengikut Dafa daratan Tiongkok teracuni oleh kebudayaan partai sangat 
dalam, menyebabkan gangguan yang sangat besar terhadap pelaksanaan tiga hal 
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dengan baik sekarang ini. Sebagian rekan praktisi di daerah kami ingin memberantas 
kebudayaan partai secara terfokus, dengan memanfaatkan waktu lainnya secara 
khusus memberantas roh jahat, sedangkan empat kali pemancaran Zhengnian pada 
jam-jam yang ditetapkan tidak diusik. Ada praktisi mencari keterikatan hati ke dalam, 
menggunakan bait kata “Petir Dewa menggelegar” dalam sajak “Langit cerah kembali”, 
tiada hentinya melafal “Zha”,1 namun sebagian rekan praktisi beranggapan ini adalah 
mengacaukan Fa, sehingga menimbulkan perdebatan yang sangat besar. 

Shifu: Bagi pengikut Dafa, perihal memancarkan Zhengnian, memancarkan Zhengnian 
pada jam-jam yang ditetapkan, itu sanggup dilakukan; sehari-hari saat diri sendiri 
mengalami gangguan, dapat memancarkan Zhengnian memberantas gangguan pada 
diri sendiri. Itu sudah cukup. Sekiranya anda benar-benar mengalami gangguan yang 
nyata, anda boleh memancarkan Zhengnian memberantasnya, hal ini jangan dilakukan 
sering kali atau dalam skala besar. Karena pengikut Dafa semua sedang 
menyelamatkan manusia dan mengklarifikasi fakta, jika melakukan hal lainnya 
bukankah itu berupa gangguan? Menciptakan sesuatu yang baru dan unik juga tidak 
benar, membuat hal-hal tersebut menjadi suatu bentuk lainnya, jika demikian pengikut 
Dafa tentu akan menentang. Sesungguhnya hadapilah hal-hal tersebut secara rasional, 
harus sadar jernih. 

Pengikut: Saya dalam sebuah pembicaraan telepon klarifikasi fakta bulan lalu, telah 
menyampaikan fakta kebenaran kepada dua hingga tiga puluh teman kerja sekantor, 
bersamaan itu mereka juga telah melakukan tiga pemunduran, mereka masih sekali 
lagi bertitip pesan pada saya, saat bertemu Shifu harus sampaikan salam mereka 
kepada Shifu. Saya manfaatkan kesempatan hari ini juga mewakili semua khalayak 
yang baik hati, yang dalam telepon klarifikasi fakta selama beberapa tahun ini 
menyampaikan salam kepada Shifu, saya sampaikan salam kepada Shifu yang belas 
kasih dan mulia. Apa kabar Shifu, terima kasih Shifu. (Para pengikut bertepuk tangan) 

Shifu: Walaupun hanya penyampaian sebuah salam, namun bagaimanapun itu adalah 
dilakukan dalam periode waktu kejahatan menganiaya Falun Gong, dengan latar 
belakang fitnahan, desas-desus dan pencorengan yang besar-besaran, dia dapat 
menyampaikan salam, ini pertanda orang tersebut benar-benar masih terhitung bagus. 
Tentu saja pengikut Dafa mengklarifikasi fakta telah mencapai sasaran, ini 
berhubungan juga dengan klarifikasi anda yang telah mencapai sasaran. 

Sesungguhnya Xiulian pengikut Dafa kita, Xiulian anda di masa kehidupan siklus 
ini, bukan demi pencapaian kesempurnaan anda semata-mata. Dengan kata lain, 
seandainya tidak ada kewajiban menyelamatkan makhluk hidup, anda pada masa 
kehidupan siklus ini tanpa Xiulian saya juga akan memperkenankan anda mencapai 
kesempurnaan, karena di dalam sejarah ada yang sudah berkultivasi banyak kali, 
fondasinya sudah jauh melebihi orang Xiulian pada umumnya, ini dibicarakan dari 
sudut pandang Xiulian secara pribadi. Pengikut Dafa, apa itu pengikut Dafa? Siapa 
yang berperan sebagai pengikut Dafa? Dikarenakan anda punya misi menanggung 

                                                            
1 “Zha” – Menggelegar. 
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penyelamatan makhluk hidup, fondasi Xiulian anda ini, Zhengnian anda di tengah 
Xiulian adalah demi menyelamatkan makhluk hidup. Saya katakan lebih jelas lagi, 
Xiulian anda pada masa kehidupan siklus ini adalah agar Zhengnian anda di 
permukaan manusia ini lebih kuat, untuk dapat menyelamatkan makhluk hidup. 

Ada orang setelah mendengarnya berpikir, oh, jika demikian kita tidak usah 
melakukan juga dapat mencapai kesempurnaan. Yang saya maksud, jika adalah 
Xiulian pribadi memang dapat mencapai kesempurnaan, akan tetapi pengikut Dafa 
niscaya punya misi, Xiulian Dafa di masa pelurusan Fa tidaklah sama. Anda terikat 
pada Xiulian pribadi, maka akan menjadi satu keterikatan! Mengenai hal ini, dalam 
agama lain maupun Xiulian lainnya tidak diungkapkan demikian. Xiulian anda adalah 
demi menyelamatkan makhluk hidup, bagian terakhir dari sumpah janji anda adalah 
demikian, jika tidak dilakukan apakah dapat dibenarkan? 

Pengikut: Koordinator pusat materi Dafa hanya menggunakan isi materi dari situs web 
Zhengjian sebagai bahan, tidak mau menggunakan yang ada di web Minghui, 
walaupun di web Minghui ada artikel bagus juga tidak dipakai. 

Shifu: Bukankah itu adalah semacam keterikatan dari hati yang tidak berkenan? 
Merasa tidak adil? Atau web Minghui tidak sesuai dengan konsep anda? Pokoknya tak 
peduli bagaimanapun, anda dapat menyelamatkan manusia boleh saja, tetapi 
keterikatan ini tidak dapat anda bawa pergi, keterikatan ini harus anda singkirkan. 

Pengikut: Akhir-akhir ini di daerah kami saat belajar Fa bersama telah digunakan 
sebuah cara belajar, yaitu setiap membaca habis satu paragraf penuh “Zhuan Falun”, 
lalu berhenti mengutarakan apa saja yang diperoleh diri sendiri melalui baca tersebut, 
seusai membaca paragraf tersebut apa kesan yang mendalam terhadap Fa yang Shifu 
utarakan, atau apa yang telah dipahami oleh diri sendiri. Pengikut tidak jelas apakah 
cara belajar Fa seperti ini layak? 

Shifu: Tidak layak, tidak layak. Jangan menciptakan sesuatu yang baru dan unik, anda 
baca sajalah. Untuk memahami Fa, paham atau tidak terhadap Fa, itu akan terjadi 
perubahan di dalam proses anda membaca Fa, bukan di dalam bertukar pendapat. 
Tetapi bertukar pendapat antarpengikut Dafa juga dapat memerankan sebuah fungsi 
saling memperkuat pikiran lurus dalam hal Xiulian, atau lihat orang lain bagaimana 
memahaminya, yaitu dapat memerankan sejumlah fungsi terhadap pikiran lurus dalam 
hal Xiulian. Mungkin perkataan pengikut Dafa dapat berperan sebagai pemberi isyarat 
terhadap keterikatan anda atau kekurangan anda pada suatu aspek. Tetapi 
peningkatan anda yang sesungguhnya pasti adalah di atas basis Fa. Maka harus 
membaca Fa dengan sungguh hati, jangan menciptakan sesuatu yang baru dan unik. 

Pengikut: Pengikut sejak kecil mengikuti orang tua memperoleh Fa, sekarang sudah 
jadi pengikut remaja, saya ingin tahu pengikut cilik dan rekan praktisi lama apa 
perbedaannya? 

Shifu: Sebagai kehidupan, setiap kehidupan juga punya tanggung jawab sendiri, 
semuanya adalah sebuah kehidupan yang individu, semua mewakili kelompok 
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kehidupan diri sendiri. Bagi yang berusia kecil, memang mengikuti orang tua, baik-
buruknya Xiulian orang tua selalu memengaruhi anak, terutama anak yang tergolong 
menggantungkan diri pada keluarga. Siswa pada sekolah “Fei Tian”, bahkan pemain 
magang dari siswa Shen Yun, baik-buruknya penampilan mereka juga dapat 
mencerminkan kondisi orang tua mereka. Yang sifat kemandiriannya kuat, yang 
memiliki gagasan pribadi, itu tentu tidak sama, itu pada dasarnya dapat mengambil 
keputusan secara mandiri. 

Pengikut: Kelompok besar belajar Fa di daerah kami sudah lama tidak belajar “Zhuan 
Falun”, hanya belajar ceramah Fa di berbagai tempat, bolehkah demikian? 

Shifu: Tidak boleh. Ceramah Fa di berbagai tempat boleh sekali-kali dipelajari. Saya 
sarankan ceramah Fa di berbagai tempat kalian bacalah sendiri di rumah. Saat belajar 
Fa bersama, belajar Fa kelompok besar seyogianya belajar “Zhuan Falun”. Ceramah 
Fa di berbagai tempat, apa pun isinya juga adalah menjelaskan “Zhuan Falun”. 

Pengikut: Rekan praktisi kita yang menelepon ke daratan Tiongkok adakalanya 
berhubungan dengan beberapa pejabat korup, mereka mengatakan: “Kami telah 
mendapatkan banyak uang dari hasil korupsi, kami sangat takut dengan situasi anti 
korupsi di dalam negeri, tak tahu bagaimana menangani uang hasil korupsi.” Ada yang 
mengatakan: “Biarlah saya sumbangkan uang tersebut kepada Falun Gong! Saya juga 
pergi ke Amerika Serikat menjalani hidup.” Ada praktisi mengatakan uang tersebut 
tidak boleh diterima, uang tersebut tidak bersih. Saya tidak tahu bagaimana menjawab 
mereka bila kelak menemui hal yang serupa? 

Shifu: Masyarakat modern memang demikian keadaannya, terutama di daratan 
Tiongkok. Mana yang bersih? Mana yang tidak bersih? Bahkan sebagian uang anda 
melihatnya bersih, secara tidak langsung juga tidak bersih. Pokoknya sudah berupa 
sebuah masyarakat yang sedemikian rupa, kita tidak memandang bentuk permukaan 
ini, hanya memandang hati manusia. Dia punya niat hati semacam itu. Seumpama dia 
dapat menyumbangkan uang hasil korupsi itu kepada Falun Gong, uang yang dia 
dapatkan dengan mencurahkan upaya begitu besar, dengan menanggung risiko 
bahaya, (hadirin tertawa) coba kalian pikirkan, tentu saja karena situasi yang memaksa, 
tetapi tak peduli bagaimanapun, dia tidak berpikir menyumbangkan kepada orang lain, 
ingin disumbangkan kepada Falun Gong, jika demikian orang tersebut masih ada 
kesempatan untuk diselamatkan, bukankah demikian? Tentu saja, jika tempat klarifikasi 
fakta pengikut Dafa betul-betul membutuhkan uang, dia ingin menyumbangkan sedikit 
maka terimalah. Coba anda katakan uang tersebut digunakan untuk apa? Uangnya 
tidak bersih, akan tetapi, sebaliknya digunakan untuk menyelamatkan manusia, jika 
demikian bersih atau tidak? Itu niscaya telah berbeda, benarkah demikian? Dengan 
begitu telah menghapus karma bagi dia. (Hadirin bertepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut daerah utara ingin membantu pengikut daerah selatan 
mengklarifikasi fakta, bagaimana kita secara lebih baik bersama-sama gigih maju dan 
saling membantu? 
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Shifu: Ada sebagian daerah terlihat lebih lemah, tetapi ada sebagian daerah selatan 
juga tidak lemah. Situasi di daratan Tiongkok sekarang juga sedang berubah dengan 
cepat, pokoknya sebagai pengikut Dafa, tak peduli daerah selatan atau utara, jika anda 
sekalian dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh, seharusnya mencukupi 
kebutuhan. Tentu saja saling membantu tidak ada salahnya, tetapi harus memerhatikan 
keselamatan. 

Pengikut: Koordinator berbagai daerah di daratan Tiongkok dewasa ini apakah harus 
berupaya keras menemukan kembali rekan praktisi sediakala? Bantu rekan praktisi 
yang tidak gigih maju membentuk banyak kelompok belajar Fa, dan banyak belajar Fa, 
menggerakkan mereka melangkah ke luar mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan 
manusia? 

Shifu: Itu memang seharusnya, itu bahkan berupa suatu keharusan, akan tetapi harus 
memerhatikan keselamatan. Selayaknya dikatakan begini, sekali saya mengatakan 
perhatikan keselamatan, anda sekalian berpikir, sekarang keadaan sudah longgar. 
Memang benar, keadaan di daratan Tiongkok pada dasarnya adalah demikian. Kondisi 
kejahatan sedang merosot ke bawah, tetapi perangkat mesin yang dibuat pada saat 
awal penganiayaan Falun Gong masih tetap berputar, kejahatan belum secara tegas 
mengatakan stop penganiayaan, dan memusnahkan perangkat mesin tersebut, maka 
mereka di tingkat bawah yang secara konkret melaksanakan tugas, baik itu dari kantor 
“610” maupun polisi, mereka masih saja mengikuti perangkat tersebut melaksanakan 
tugas. Tetapi walau bagaimanapun, sudah merupakan sebuah perangkat mesin rusak, 
banyak polisi sudah mengerti fakta sebenarnya, mereka sama sekali tidak mau 
menangani, banyak pelaku penganiaya Falun Gong sebagian juga merasa takut, begitu 
melihat situasi juga sudah tidak menguntungkan, semuanya juga sedang meninggalkan 
lapangan. Dengan demikian terwujudlah pada sebagian tempat situasi rasanya agak 
longgar, bahkan ada daerah di mana ada orang sudah menggunakan musik berlatih 
Gong di taman, suara musiknya bahkan terdengar. Namun ada sebagian daerah situasi 
masih sangat jahat. Keadaannya memang adalah sedemikian rupa. 

Pengikut: Di sebagian daerah di daratan Tiongkok dalam jangka panjang terdapat 
perbuatan mengacau Fa dengan menyampaikan pidato, bagaimana kita mencegahnya? 

Shifu: Mengenai hal-hal tersebut, sebelum penganiayaan saya sudah mengatakan, 
tidak diperkenankan berbuat demikian, semua yang berbuat demikian dikarenakan sifat 
hati manusia, keterikatan, sifat memamerkan diri yang sedang berperan. Sedangkan 
sekarang sudah serius, sekiranya di daerah tertentu benar-benar terdapat masalah, 
anda bertukar pendapat dengan rekan-rekan praktisi, itu adalah dua hal yang berbeda; 
jika hal demikian dilakukan dalam skala besar, saya pikir itu adalah melakukan hal 
yang iblis ingin lakukan. 

Pengikut: Saya bekerja di bidang media sudah sekian banyak tahun, semakin lama 
semakin merasa diliputi kebingungan. Personal tingkat kepengurusan tidak mudah, 
untuk mengelola perusahaan dengan baik, setiap hari diadakan rapat untuk pembinaan 
profesi, akan tetapi saya merasa semakin menjauhi Xiulian, saya tidak ingin ikut rapat, 
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tidak ingin mendengar begitu banyak, namun takut dikatakan tidak taat pada 
kepengurusan. Saya setiap hari harus dengan Zhengnian memberantas gangguan, jika 
tidak kian hari kian terbawa sifat manusia biasa. Dapatkah waktu untuk rapat diubah 
jadi waktu untuk belajar Fa? 

Shifu: Mengenai keadaan konkretnya saya akan mencari koordinator secara individu 
membicarakan hal ini. Saya kemukakan sejenak keadaan lainnya. Begini, ada di antara 
kalian dalam bidang media benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh diri 
sendiri, bahkan ada yang sama sekali seperti manusia biasa. Untuk apa pengikut Dafa 
mengelola media, sebagian orang bahkan sudah tidak memikirkannya lagi. Anda ini 
siapa? Anda adalah pengikut Dafa, anda berkewajiban menyelamatkan manusia. 
Tujuan kalian mengelola media, adalah untuk mengklarifikasi fakta, menyelamatkan 
manusia, menghentikan penganiayaan, menyingkap kejahatan, selain itu, hal lainnya 
adalah diselesaikan demi mengangkat media itu sendiri, oleh sebab itu anda harus 
tahu apa yang anda lakukan. Saya sudah pernah bicara dengan koordinator media 
besar perihal harus mengutamakan belajar Fa, mereka juga sedang berupaya keras 
pada aspek ini, sedang diperbaiki. Maka media lainnya juga demikian. 

Tak peduli bagaimanapun, kadang kala saya melihat artikel di media, benar-
benar tidak layak dibaca, seakan-akan bicara mewakili partai jahat PKT. Ada orang 
juga mengomentari hal-hal di tengah manusia biasa, bahkan diolahnya. Apakah anda 
tidak tahu bahwa anda sedang menyelamatkan manusia? Anda tidak boleh 
menciptakan musuh. Sebagai media, bagaimana orang lain melaporkan sebuah berita, 
anda juga melaporkannya demikian, terhadap hal-hal manusia biasa mengapa anda 
ingin mengomentari?! Masih ingin mengatakan mana yang baik mana yang buruk, 
bahkan gusar karena merasa tidak adil. Anda adalah orang Xiulian, apakah anda tidak 
tahu apa yang sedang anda lakukan? Jika menyangkut media, dikarenakan sikap anda, 
membuat seseorang beranggapan pandangan anda terhadapnya adalah sedemikian 
rupa, sehingga menimbulkan antipati darinya, menimbulkan antipatinya terhadap Falun 
Gong, bagaimana menyelamatkan dia? Jika demikian fungsi apa yang anda perankan? 
Bahkan beberapa kejadian yang muncul di daratan Tiongkok, juga membuat anda 
gusar merasa tidak adil. Penangkapan terhadap seseorang, anda mengomentarinya 
dengan gusar merasa tidak adil, mengatakan yang ditangkap itu semuanya tidak punya 
kemampuan, komentar ini dan itu. Anda bahkan sudah tidak tahu diri anda siapa, anda 
adalah satu oknum dalam partai jahat PKT? 

Saya beri tahu kalian, sekarang di daratan Tiongkok, yang ditangkap itu baik 
yang kakap maupun yang teri, tidak ada satu pun yang salah tangkap! Tidak ada satu 
pun yang salah tangkap, karena situasi tersebut memang sedang berjalan secara 
demikian. Bahkan mereka yang tidak memiliki kuasa apa pun, yang menekuni kesenian 
dan berpengaruh sangat besar di tengah khalayak, yang pernah menyerang Falun 
Gong, semuanya sedang mendapat balasan. Siapa pun tidak dapat melarikan diri, saya 
sudah mengatakannya. Dahulu pengikut Dafa di daratan Tiongkok mendengar suara 
sirene mobil polisi, betapa besar tekanan mentalnya? Sekarang mereka yang 
menganiaya pengikut Dafa beginilah keadaannya, satu perbuatan mendapat satu 
pembalasan. (Hadirin bertepuk tangan) Mereka bahkan lebih takut daripada pengikut 
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Dafa ketika itu. Pengikut Dafa lapang dada, walau tekanan pada aspek mental sangat 
besar, namun tidak ada beban, pejabat korup tersebut, harta mereka jutaan bahkan 
miliaran, semua itu digeledah, diperiksa dan diproses, orangnya ditangkap dan 
dipenjara, benda yang mereka kehilangan terlampau besar. Itu adalah pembalasan, di 
saat menganiaya Falun Gong mengapa begitu jahat? Kalian yang mengerjakan media, 
juga jangan sembarangan mengambil artikel dari daratan Tiongkok lalu diberitakan dan 
dimuat, lihat dulu dia berbicara untuk siapa! 

Media bahasa Mandarin di luar daratan Tiongkok, sebagian adalah koran yang 
dikelola oleh orang Tionghoa di daerah Asia Selatan. Pada masa-masa awal di 
masyarakat internasional, mereka sangat tidak menaruh perhatian terhadap tata 
bahasa Tionghoa, karena mereka memang tidak memiliki bekal kebudayaan tradisional 
Tionghoa, sehingga sangat tidak menaruh perhatian. Tetapi gejala semacam ini masih 
terus berlanjut, banyak media bahasa Tionghoa juga selalu menirunya. Ada kalanya 
saya menemukan judul berita yang anda tulis, sungguh tampaknya benar namun 
sesungguhnya salah, tidak tahu apa yang anda tulis, apa yang anda utarakan, kadang 
kala istilah yang digunakan sungguh aneh, tiba-tiba berubah jadi hampa kebudayaan. 
Jangan meniru hal-hal tersebut, tempuhlah jalan sendiri, tempuhlah jalan sendiri. 

Pengikut: Banyak praktisi Eropa merasa bingung di antara dua pilihan, berpedoman 
pada Fa sebagai guru atau menuruti kemauan koordinator utama secara mutlak. 

Shifu: Saya pikir juga tidak ada sesuatu yang membingungkan. Koordinator pasti tidak 
akan menghasilkan suatu Fa, lalu menghendaki anda berbuat menuruti Fa yang ia 
hasilkan itu. Kalian Xiulian dengan menuruti Fa, mematut diri dengan mengikuti Fa, 
koordinator adalah mengoordinasi pekerjaan, kedua hal ini berbeda. 

Pengikut: Penanggung jawab di berbagai tempat apakah dapat mengumpulkan 
kebijakan maksimal dari seluruh praktisi untuk digunakan dalam hal klarifikasi fakta? 
Jika praktisi hanya mengikuti secara membuta akan menyebabkan hasil penyelamatan 
manusia tidak baik. 

Shifu: Tentu saja saya juga tahu, penanggung jawab di sebagian daerah, 
kemampuannya benar-benar kurang, kemampuan yang kurang ini membuat dia 
menerapkan cara yang memaksa. Bukannya bertukar pendapat dengan rekan-rekan 
praktisi, sekiranya benar diri sendiri tidak memiliki kebijakan, gunakanlah kebijakan 
semua praktisi, membenarkan hal yang positif, lalu bimbinglah rekan praktisi 
mengerjakannya. Sebagai orang Xiulian, siapa pun terdapat kesalahan, tidak berarti 
anda sebagai koordinator, maka anda sama seperti Shifu. Apakah anda tidak punya 
kesalahan? Anda punya kesalahan. Hal-hal yang anda pikirkan, ada kalanya sangat 
mengecewakan, tidak menyeluruh, maka anda benarkanlah orang yang melakukan 
dengan baik itu, kemudian koordinasikan hal tersebut dengan baik bersama rekan-
rekan praktisi. Anda adalah seorang koordinator. Bila orang lain tidak mematuhi anda, 
tak peduli benar atau salah, anda juga hadapi dengan cara paksa, jika tidak berhasil 
lalu anda mempersulit dia, apa bedanya anda dengan kader partai jahat? Coba 
ubahlah caranya, lakukan dengan baik pekerjaan yang Shifu serahkan. 
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Pengikut: Saya mewakili pengikut Dafa kota Handan kirim salam kepada Shifu. 

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

Pengikut: Di desa Jinxiang kota Jining propinsi Shandong ada seorang yang mengaku 
sebagai pengikut Dafa pergi ke mana-mana dengan kedok dirinya mengemban misi 
khusus, mengatakan ia dapat menggunakan kemampuan Gong menghapus karma 
rekan praktisi, membantu rekan praktisi melewati cobaan. 

Shifu: Dia sudah kerasukan iblis, ini pasti sudah kerasukan iblis. Setiap kejadian 
seperti ini, bagaimana dia bisa mendapat pangsa pasar? Sekiranya pengikut Dafa, 
bukankah orang-orang di tempat tersebut yang memberinya pangsa pasar? Dapat 
dikatakan timbulnya peritiwa ini di daerah tersebut bukanlah secara kebetulan. Yaitu di 
daerah anda ini terdapat masalah, telah memberi dia pangsa pasar, bukankah karena 
kalian secara umum terdapat masalah tersebut sehingga muncullah kejadian ini? Tentu 
saja yang tidak ada masalah dengan hal ini akan melihatnya dengan jelas, akan 
mampu melihatnya. Yang ada masalah, yang ada keterikatan dengan hal ini maka tidak 
dapat melihatnya. 

Pengikut: Jika pengikut Dafa dalam jumlah besar tidak mencapai kesempurnaan, 
proses pelurusan Fa sudah selesai, lalu pengikut-pengikut Dafa tersebut akan 
bagaimana jadinya? Apakah akan dipertahankan untuk Xiulian lebih lanjut? 

Shifu: Bagaimana jadinya, saya juga tidak dapat mengatakannya. Setiap kasus 
masing-masing berbeda, pada umumnya bagaimana sumpah janji yang diikrarkan 
maka akan seperti itulah jadinya, tidak ada kesempatan yang kedua kali, tidak ada 
kesempatan yang kedua kali. 

Pengikut: Apakah dalam keadaan pengelolaan usaha belum mencapai peningkatan, 
kita perlu mempekerjakan begitu banyak pegawai administrasi? Upah mereka juga 
tidak rendah, tetapi kami semua tidak tahu apa yang dia kerjakan, tak terlihat peran 
bantuan apa pun dari dia terhadap media. 

Shifu: Kalau begitu, media mana yang berbuat demikian? Ada kalanya memang tidak 
menyadarinya secara jernih. 

Pengikut: Saya adalah redaktur NTDTV, saya melihat satu masalah yang menonjol, di 
antara rekan sejawat, personal tingkat kepengurusan dan karyawan tidak ada 
komunikasi, sulit mengadakan kontak, melakukan pekerjaan masing-masing, 
pengaturan pekerjaan melalui SMS telepon seluler, jarang sekali berbicara secara tatap 
muka, tidak ada rapat rutin bagian redaksi, rapat sektor pekerjaan juga jarang diadakan, 
karyawan tidak tahu arah pekerjaan dan keadaan secara keseluruhan, ingin memikul 
lebih banyak pekerjaan juga tidak dapat dilakukan walau punya kemampuan. 

Shifu: Keadaannya secara konkret saya tidak paham, maka Shifu juga tidak dapat 
banyak berkomentar. Akan tetapi di sini mengindikasikan sebuah masalah, masalah 
apa? Yaitu di antara kalian walau saling bertemu juga tidak terjalin komunikasi, 
mengandalkan SMS. Saya beri tahu anda, manusia planet justru berbuat secara 
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demikian. Sebagai manusia, selayaknya ada tukar pendapat. Kebudayaan ortodoks, 
kebudayaan warisan Dewa selama beberapa ribu tahun dalam masyarakat manusia, 
serta kondisi manusia, semua tak terpisahkan dengan tukar pendapat dari kelompok 
manusia. 

Kehidupan macam apa yang tidak bertukar pendapat? Kalian tahu tentang 
manusia planet, di atas planet mereka tidak ada Qing. Jika di atas bumi tidak ada Qing 
maka itu sangat mengerikan! Namun sebagai orang Xiulian dengan adanya Qing juga 
merupakan keterikatan. Melangkah ke luar dari Qing, adalah tingkat kesulitan yang 
diatur bagi orang Xiulian, juga adalah agar seseorang dapat melenyapkan karma dan 
menyingkirkan sifat hati manusia di tengah Xiulian, juga adalah demi kondisi eksistensi 
manusia. Sedangkan manusia planet, mereka tidak dapat Xiulian, mereka juga tidak 
memiliki lingkungan khusus seperti manusia, akan tetapi sebutan manusia planet itu 
adalah manusia di bumi yang menyebutnya demikian, menyebut mereka manusia 
planet, mereka adalah makhluk aneh, persis adalah makhluk aneh. Dikatakan secara 
ketat, manusia adalah diciptakan Dewa dengan menggunakan tanah, Dewa 
memandang partikel dasar dalam Triloka semua sebagai tanah, debu tanah dalam 
alam semesta. Sedangkan manusia planet, saya merasa mereka semua merangkak ke 
luar dari tumpukan sampah, mereka lebih rendah dari manusia. 

Mereka tidak memiliki perasaan, jadi bagaimana mereka memelihara kesatuan 
masyarakat? Adalah mengandalkan teknologi, siapa yang teknologinya tinggi, maka dia 
jadi setingkat lebih tinggi. Siapa yang teknologinya lebih tinggi, maka dia niscaya 
sebagai kepala. Mereka eksis demi teknologi, pada awalnya hanyalah makhluk tingkat 
rendah, eksis demi bertahan hidup, lambat laun ketika memanfaatkan teknologi 
mempertahankan eksistensi mereka, maka teknologi telah menjadi nomor satu, 
demikianlah mereka. Pikiran manusia tidak dapat mereka pahami, tentu saja anda juga 
tidak paham terhadap mereka, seutuhnya merupakan benda yang berbeda. Namun 
dikarenakan teknologi mereka telah berkembang hingga amat canggih, maka ia dapat 
melihat jelas apa yang ingin anda kemukakan, ia tahu apa yang ingin anda kemukakan, 
demikianlah gerangan masalahnya. 

Pengikut: Pengikut tidak begitu jelas, dalam keadaan bagaimana memancarkan 
Zhengnian harus ditambahkan solusi kebajikan.... 

Shifu: Memancarkan Zhengnian tidak ada yang menghendaki anda berikan solusi 
kebajikan. Memancarkan Zhengnian justru adalah memberantas, mencerai-beraikan, 
bukankah begitu? Jika memancarkan Zhengnian berikan solusi kebajikan, maka tidak 
perlu memancarkan Zhengnian. Bukankah itu adalah memberantas benda-benda buruk? 
Untuk apa anda memberikan solusi kebajikan kepada benda-benda buruk itu? Sudah 
saya katakan pada anda, racun memang adalah beracun, anda ingin dia tidak 
meracuni apakah anda sangggup? Tidak sanggup, dia memang adalah racun. Anda 
bilang lakukan klarifikasi pada racun itu agar berubah menjadi tidak beracun, ini 
sepertinya tidak dapat diwujudkan, bukankah demikian? 



21 
 

Pengikut: Di daratan Tiongkok ada sebagian rekan praktisi tidak berpartisipasi dalam 
penuntutan Jiang. 

Shifu: Hal ini sudah saya bicarakan. Yang tidak berpartisipasi dalam penuntutan Jiang, 
saya juga tidak menganjurkan mereka yang belum mengekspos identitas diri, sebagian 
praktisi yang masih sangat berperan, seyogianya jangan mengekspos identitas diri. 
Tetapi juga bukan semuanya demikian, ada sebagian sama sekali tidak menanggapi 
hal ini, taraf kondisi Xiuliannya berada di situ. Ada pula sebagian, dia memang takut, itu 
juga adalah ditentukan oleh taraf kondisi Xiuliannya. Demikianlah keadaannya. 

Pengikut: Uang dolar Amerika Serikat yang kami terima belakangan ini ada yang 
bertulisan Mandarin, tulisan Inggris, alamat situs web Dafa. Di Amerika Serikat 
melakukan hal demikian apakah layak? 

Shifu: Tidak layak. Saya pikir ini pasti adalah dilakukan oleh orang yang baru keluar 
dari daratan Tiongkok, di Amerika Serikat anda tidak perlu berbuat demikian. 
Masyarakat internasional semua menganggap partai jahat PKT sebagai iblis, mereka 
tidak mengatakannya di bibir, namun dalam hati semuanya tahu, tidak perlu anda yang 
mengatakan, tidak usah berbuat secara demikian. 

Praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok, sebagian hal yang dilakukan sama 
seperti mentalitas mereka di daratan Tiongkok, terlihat aneh, masyarakat internasional 
tidak memahami kalian. Ada sebagian proyek tidak memperkenankan anda ikut serta, 
juga bukan selamanya tidak memperkenankan anda ikut serta, bagaimanapun anda 
harus mengubah pikiran anda itu di dalam masyarakat yang normal. Kebiasaan 
semacam itu yang terpelihara di bawah pengaruh kebudayaan partai, di tengah 
hubungan antarmanusia yang metamorfosis, haruslah disingkirkan. Saya ketika datang 
ke Amerika Serikat juga sama seperti kalian, namun saya dengan segera sudah 
mengerti. Terhadap hal apa pun suka melangkah ke sisi ekstrem, menulis sebuah 
artikel, istilah dan kata-kata yang digunakan ekstrem, menulis sesuatu, yang ingin 
disampaikan ditulis dengan sangat ekstrem. Masyarakat di sini tidak dapat menerima, 
mereka sangat mengutamakan kebenaran atas dasar kenyataan, seberapa besar 
suatu peristiwa seyogianya dilaporkan sekian besar. 

Pengikut: “Lun-yu” yang diganti layaknya disimpan atau dibakar? 

Shifu: Dibakar, bakar saja. Shifu beri tahu kalian dibakar maka kalian bakarlah. 

Pengikut: Mohon Shifu sekali lagi membicarakan makna Orkes Simfoni Shen Yun, 
tahun ini pertama diadakan pertunjukan, promosinya masih sangat sulit, lebih sulit dari 
mempromosikan Shen Yun. 

Shifu: Seiring dengan peningkatan mutu Shen Yun, peningkatan di bidang mutu teknik, 
hasil pertunjukan juga semakin baik. Peningkatan mutu teknik terdiri dari dua aspek, 
satu adalah pemain itu sendiri, peningkatan teknik dari pemain itu sendiri di atas 
panggung, satu lagi adalah, karena pemain di atas panggung berpentas dengan iringan 
musik, jika musiknya tidak enak didengar akan membuat efek keseluruhan menjadi 
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rusak, lagi pula suaranya juga digunakan oleh Dewa untuk membersihkan benda-
benda buruk pada tubuh manusia, bahkan dapat menerobos ke lapisan yang 
mendalam, dapat memerankan fungsi positif yang sangat besar, segala sesuatu dari 
Shen Yun seutuhnya bermanfaat dalam penyelamatan manusia, seniman yang 
berpiawai tinggi, melalui musik dia juga dapat memerankan fungsi yang 
membangkitkan hati manusia, memopulerkan kebudayaan warisan Dewa serta 
memulihkan kebudayaan tradisional. Karena dia tidak dapat menyelamatkan manusia 
secara langsung, maka saya memperkenankan mereka berkeliling dalam tempo 
singkat, di satu sisi agar orang-orang mengetahui musik Shen Yun yang bertaraf tinggi, 
satu sisi lainnya ini merupakan sebuah penggemblengan bagi diri mereka. Kita memiliki 
musisi yang sangat bagus, hal ini juga ingin ditampilkan kepada khalayak, kita memang 
bertaraf tinggi. Para penari ada kesempatan menampilkan diri, sedangkan mereka 
masih belum ada kesempatan yang begitu banyak untuk menampilkan diri. 

Sebuah grup musik yang bertaraf tinggi memang memerankan fungsi yang 
positif terhadap pengangkatan Shen Yun secara keseluruhan. Ada sebagian daerah 
merasa hasilnya sangat baik, ingin menyelenggarakan, ada sebagian daerah telah 
mendapat kabar, juga ingin menyelenggarakan, tetapi syarat tidak mencukupi. Ada 
sebagian ingin menyelenggarakan, tetapi karena perubahan dari praktisi, perubahan 
hal-hal lainnya, tiket juga tidak begitu mudah dipasarkan. Pokoknya tak peduli 
bagaimanapun, kalian semua ada kesulitan masing-masing. Sesungguhnya saya pikir 
perihal tidak dapat melakukan dengan baik, kebanyakan masih terdapat faktor buatan 
manusia, dikarenakan pikiran dan cara berpikir yang tidak sesuai. 

Sebagai pengikut Dafa, apa yang anda rasa harus dikerjakan, maka anda harus 
mengerjakannya dengan baik. Tentu saja anda sekalian sangat sibuk, Shifu juga sudah 
melihat akan hal ini, saya juga tidak menyalahkan kalian, saya selalu merasa tak peduli 
bagaimanapun, sebagai pengikut Dafa, anda lakukanlah dengan baik apa yang anda 
lakukan, maka Dewa pun mengagumi anda. Jika anda tidak sungguh hati melakukan 
pekerjaan apa pun, hal-hal penyelamatan manusia juga tidak diperhatikan, tidak mau 
dikerjakan, kalau begitu apa yang anda lakukan? Anda mengatakan pengikut Dafa 
harus melakukan tiga hal dengan baik, namun anda tidak begitu menaruh perhatian 
terhadap hal apa pun, waktu berlalu dibiarkan berlalu. Tidak ada apa pun yang 
dilakukan dengan baik, tidak ada apa pun yang dikultivasikan dengan baik, bagaimana 
jadinya? 

Pengikut: Paham ateis sudah berurat dan berakar dalam benak banyak orang Tiongkok, 
bagaimana menjebolnya dengan Zhengnian? 

Shifu: Ini bukanlah sesuatu yang anda jebol sekarang, di tengah menyelamatkan 
manusia anda sedapat mungkin mengklarifikasi pada orang tersebut. Tentu saja 
selayaknya dikatakan, paham ateis pada manusia ini, seperangkat sistem ini, termasuk 
kebudayaannya, memang telah diatur sebagai suatu benda yang berperan negatif, 
dahulu manusia semua percaya pada Tuhan, hanya saja setibanya masa kini barulah 
muncul keadaan seperti ini. Dahulu pertikaian adalah antar agama, Tuhan dari masing-
masing yang dipermasalahkan, sekarang adalah antara ateis dan penganut Tuhan, ini 
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tidak pernah terjadi sebelumnya, justru sekarang telah terjadi. Bukankah itu juga adalah 
diciptakan untuk kalian, bukankah itu telah menciptakan tingkat kesulitan bagi kalian 
dalam menyelamatkan manusia? Ini juga merupakan malapetaka bagi manusia, 
rintangan terbesar bagi manusia apakah dapat terselamatkan. 

Perihal partai jahat PKT, tanpa kalian mengklarifikasi fakta manusia berangsur-
angsur juga dapat membedakannya, dia adalah benda yang jahat. Bagi orang-orang 
yang tumbuh besar di tengah kebudayaan ateis ini, mereka tidak dapat 
membedakannya, benar-benar sangat sulit membedakannya. 

Pengikut: Di daerah kami dan daerah lainnya selalu ada individu yang tidak rasional, 
berteriak-teriak di lokasi wisata dan daerah pecinan, melakukan perbuatan yang tidak 
dapat dibenarkan oleh polisi maupun pemerintah setempat. 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, orang-orang tersebut di mana-mana juga ada, 
asalkan peristiwa ini belum berakhir maka tetap ada. Kekuatan lama memang 
memunculkan mereka untuk berperan negatif, jika tidak demikian mereka beranggapan, 
pengikut Dafa semuanya begitu baik, begitu positif, manusia akan sangat cepat 
memahaminya, tanpa unsur negatif sedikit pun. Ada satu lagi, bagaimana menguji sifat 
hati manusia anda? Beberapa orang dari kalian justru terikat pada perkataan mereka 
yang muncul keluar itu, keterikatan tersebut apakah tidak harus disingkirkan? Ini adalah 
pemikiran kekuatan lama, dia menganggap ini juga merupakan kebocoran, maka harus 
dimunculkan orang-orang tersebut, untuk melihat kalian bagaimana menghadapinya, 
bagaimana kondisi hati kalian, apakah terganggu. Sedangkan apa pengaruhnya di 
tengah manusia biasa, dia niscaya tidak peduli, dia hanya demi menyelesaikan hal-hal 
yang dia ingin selesaikan. Orang-orang itu sendiri semua datang untuk melakukan 
gangguan, di permukaan mengibarkan panji pengikut Dafa, saya beri tahu anda 
sekalian, mereka semua adalah datang untuk melakukan gangguan, diatur masuk oleh 
kekuatan lama. 

Shifu akan menyelamatkan siapa pun, mata-mata juga diselamatkan, Bukankah 
saya sudah katakan kepada kalian? Orang seperti ini, pada awalnya masih ada waktu, 
ada kesempatan, saya juga mengatakan kepada mereka, jadilah orang yang baik, 
lakukanlah dengan baik, kesempatan sulit didapatkan. Akan tetapi, saya sekarang 
sudah tidak mengatakan demikian. Ada orang yang seperti ini bertanya pada saya, 
dapatkah mencapai kesempurnaan? Saya katakan bila tidak dapat mencapai 
kesempurnaannya biarlah begitu. Jika demikian bagaimana mencapai kesempurnaan? 
Sepanjang jalan selalu melakukan hal-hal yang merusak Dafa, sama sekali tidak 
berkultivasi, mau ke mana untuk mencapai kesempurnaan? Anda bahkan tidak sebaik 
manusia biasa, mau mencapai kesempurnaan apa? Di hadapan mereka, kesempatan 
sudah sangat sedikit sekali, berupaya mengejar juga tidak dapat terkejar. Sekiranya 
benar-benar dapat melakukan dengan baik, memang dapat mencapai kesempurnaan, 
akan tetapi kesempatan sudah sangat-sangat sedikit. 

Pengikut: Orang-orang tersebut sangat aktif pergi ke tempat wisata, setiap hari selalu 
pergi. 
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Shifu: Betul, orang-orang tersebut luar biasa aktif. 

Pengikut: Mereka ditolak oleh sebagian orang Tionghoa dan publik, beberapa praktisi 
malah mendukungnya. 

Shifu: Memang benar, ada sebagian praktisi menganggap kedatangan mereka adalah 
hal baik, tentu mendukungnya, tidak dapat membedakan siapa yang mengganggu, 
siapa yang tidak mengganggu. Justru karena ada praktisi yang demikian, baru dapat 
memberi dia pangsa pasar, dia baru dapat berbuat hal yang demikian. Memberi dia 
toleransi, toleran siapa? Memberi dia toleransi untuk mengganggu kalian 
menyelamatkan manusia? Memang, ketika itu saya juga berpikir, sebisa mungkin 
memberi toleransi, namun dilihat dari keadaan sekarang, orang-orang tersebut ada 
yang sama sekali tidak mau berubah, maka jangan memberi dia kesempatan lagi. 

Pengikut: Pengikut Dafa dari 88 negara, daerah dan kota memberi salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada kalian semua! (Tepuk tangan) Saya sepertinya masih ingin 
membicarakan sesuatu. (Tepuk tangan) 

Setahun diadakan dua kali konferensi Fa, jika dibandingkan dengan konferensi 
Fa dahulu sudah banyak berkurang. Namun tak peduli bagaimanapun, pengikut Dafa 
berkumpul bersama berbagi pengalaman, saling menyemangati, manfaat yang 
demikian benar-benar sangat baik. Yaitu ingin agar konferensi Fa berperan positif di 
tengah Xiulian. Selama sekian tahun ketika mengalami kesulitan, praktisi dapat 
melangkah ke depan, konferensi Fa juga telah memerankan fungsi yang besar. Di 
tengah kesulitan saling memberi semangat, supaya praktisi dapat melangkah ke depan, 
ini niscaya adalah fungsi konferensi Fa, oleh sebab itu harap kalian tidak sia-sia datang. 
Saya tadi sejak awal sudah mengatakan, kalian dari berbagai penjuru dunia, biaya 
perjalanan, konsumsi dan akomodasi, serta membeli barang keperluan, jika 
dikumpulkan semua dana tersebut amat besar. Kita menghabiskan biaya sedemikian 
rupa, juga harus digunakan pada tempat yang bermanfaat, jika kalian ingin kumpul 
bersama meramaikan suasana, itu tidak dibenarkan. Seusai konferensi secara 
sambilan anda juga beri tahu mereka yang tidak gigih maju, anda sudah tidak ada 
waktu lagi, anda ingin bagaimana? Ada lagi, bagi yang pernah berbuat kesalahan, 
kesalahan-kesalahan yang anda perbuat itu, bagaimana anda menghadapinya? Bagi 
mereka yang pernah mengambil uang praktisi, bagaimana anda menghadapinya? 

Ada sebagian praktisi kita dalam menghadapi ujian karma penyakit tidak dapat 
mengatasinya. Anda jangan memikirkan hal-hal yang besar. Anda mengatakan anda 
tidak ada kesalahan besar, sangat teguh terhadap Fa. Akan tetapi anda jangan 
menganggap sepele hal-hal kecil. Kejahatan akan menyusup celah kekosongan, 
banyak praktisi bahkan dikarenakan hal kecil telah meninggal dunia, benar-benar 
karena hal yang sangat kecil. Karena Xiulian adalah hal serius, adalah tanpa 
kebocoran, anda dalam jangka panjang tidak pernah mengultivasi diri terhadap hal-hal 
tersebut, walau adalah hal kecil, dalam jangka panjang anda tidak pernah 
memerhatikan, itu niscaya telah menjadi masalah, maka banyak praktisi dikarenakan 
masalah ini telah meninggal dunia. Sekarang yang menganiaya pengikut Dafa, dari 
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kekuatan lama tidak berani secara langsung melakukannya, kehidupan-kehidupan 
besar yang berwujud juga tidak berani melakukan. Sekarang yang melakukan adalah 
benda-benda apa? Semua adalah jenis serangga, bakteri dan benda-benda yang 
kacau-balau, semua adalah benda-benda tersebut. Memancarkan Zhengnian 
sangatlah efektif! Begitu dimusnahkan mereka sekelompok-sekelompok langsung 
terbasmi, akan tetapi mereka sangat banyak, betapa besarnya alam semesta, lagi pula 
tingkatan alam semesta sangat banyak, benda tersebut telah anda musnahkan 
seluruhnya, sebentar tidak lama lagi, mereka menyusup kembali, datang lagi, anda 
memusnahkannya lagi. Demikianlah tiada henti-hentinya begini memancarkan 
Zhengnian, harus bertahan dalam satu jangka waktu, baru dapat terlihat hasilnya 
secara nyata. Jangan mengira telah selesai melancarkan Zhengnian, rasanya sudah 
baik sejenak, kemudian tidak baik lagi, lalu anda kehilangan kepercayaan diri. Saya 
beri tahu anda, mereka justru menggunakan cara demikian untuk melemahkan anda, 
melemahkan keyakinan teguh anda, anda sekalian harus memerhatikan hal-hal 
tersebut. 

Tiga hal yang Shifu bicarakan semuanya sangatlah penting, harap anda dapat 
melangkah lebih baik lagi di jalur bagian terakhir ini. Mereka yang telah melakukan 
dengan baik, jangan mengendurkan diri, jangan mengendurkan diri. Selama sekian 
banyak tahun kalian tidaklah mudah dapat melangkah kemari, Shifu menyayangi kalian, 
Shifu juga berterima kasih pada kalian. Terima kasih kepada anda sekalian! (Seluruh 
praktisi bertepuk tangan, berdiri menyampaikan hormat) 


