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Ceramah Fa pada Konferensi Fa di Amerika Serikat Barat Saat Hari 

Yuansiao1 Tahun 2003 

(Li Hongzhi, 15 Februari 2003) 

(Tepuk tangan panjang) Kalian semua duduklah. 

Lagi sudah cukup lama tidak bertemu. Sepertinya pada ceramah Fa kali ini banyak 

orang mengetahui saya akan datang. Kalian semua sungguh serba tahu. Di dalam Xiulian 

kalian kian hari kian seperti Dewa. (Tepuk tangan) Hari ini saya membicarakan dulu 

kepada kalian keadaan pelurusan Fa, serta keadaan saya, selanjutnya bicarakan sejenak 

beberapa masalah yang timbul di antara praktisi seiring proses pelurusan Fa dan Xiulian. 

Saya pada kesempatan yang berbeda dan sudut pandang yang berbeda telah 

mengutarakan arus yang begitu dahsyat dari pelurusan Fa seantero alam semesta. Hari 

ini saya dari sudut pandang lain lagi menguraikan bentuk pelurusan Fa. Kalian semua 

tahu, alam semesta ini adalah luar biasa besar, besarnya tak terukur, bukan 

menggunakan cara ukur manusia, adalah menggunakan cara ukur Dewa. Dahulu saya 

mengatakan, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, siapa pun juga tidak dapat 

menyelidiki dengan jelas bumi terbentuk dari berapa banyak molekul, namun setiap 

partikel semuanya adalah kehidupan, dengan demikian dalam alam semesta terdapat 

berapa banyak planet, banyaknya tak dapat dihitung, berapa besar badan langit, dengan 

membebaskan imajinasi kalian juga hanyalah sebuah lingkup partikel dari badan langit 

kecil. Alam semesta yang mahabesar, tidak hanya kehidupan yang tak terhitung 

jumlahnya, tingkatan-tingkatannya juga tak terhitung jumlahnya, dari pandangan Dewa 

juga tak terhitung, menurut konsep para raja, penguasa yang tingkatannya amat tinggi 

juga adalah demikian pengertiannya. Maka dalam mengajar Fa masa belakangan ini, 

saya tidak lagi membicarakan seberapa besar alam semesta, adalah karena sama sekali 

sudah tidak dapat menggunakan bahasa manusia untuk menjelaskannya. Akan tetapi 

makin menuju tingkat tinggi, kehidupan-kehidupan yang amat besar dan ruang dimensi 

yang amat besar itu, akan makin besar hingga tak dapat dilukiskan, volume sebuah 

kehidupan yang di atas akan melampaui seluruh alam semesta di bawahnya, begitulah 

besarnya. Dalam peristiwa pelurusan Fa ini, 20% kehidupan alam semesta lama telah ikut 

serta mengatur segala sesuatu yang mereka inginkan dalam pelurusan Fa. Pada 

tingkatan yang berbeda juga ada sekelompok kehidupan secara langsung telah ikut serta 

dalam pelurusan Fa kali ini. Mereka sama sekali tidak terpikirkan bahwa keikutsertaan 

mereka justru merupakan halangan iblis yang sesungguhnya dalam pelurusan Fa kali ini, 

keikutsertaan mereka telah menyebabkan rintangan yang amat besar terhadap seluruh 

pelurusan Fa, dengan demikian telah memusnahkan makhluk hidup tak terhitung 

jumlahnya. "Bukankah Shifu penuh belas kasih, ampuni saja mereka, selesailah sudah." 

Kekuatan lama justru bermain akal terhadap belas kasih saya yang mahabesar, Fa 

adalah belas kasih terhadap semua makhluk, akan tetapi bersamaan mempunyai 

martabat keampuhan. Fa juga mempunyai standar, tidak berubah dan tidak terhancurkan 
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terhadap semua makhluk, adalah tidak dapat dikendalikan sesuka hati. Saya dapat belas 

kasih terhadap semua makhluk, akan tetapi kehidupan mana pun bila benar-benar telah 

melanggar sampai batas demikian, akan ada Fa yang mempertimbangkannya, diberi 

belas kasih lagi adalah tidak mempunyai batas, itu sama dengan memusnahkan diri 

sendiri, dengan demikian kehidupan semacam ini dipastikan akan tersingkir. 

Dalam pelurusan Fa, berhubung keikutsertaan kekuatan lama hingga mengakibatkan 

tersingkirnya makhluk hidup alam semesta, jumlahnya tak terhitung. Dalam keikutsertaan 

mereka secara konkret, cara yang dipergunakan yang menurut anggapan mereka adalah 

paling dapat mencapai tujuan mereka, dan juga adalah perbuatan mereka yang paling 

khas, yaitu seluruh badan langit yang raksasa yang amat besar, semuanya menuju ke 

tingkatan yang paling rendah dalam alam semesta -- Triloka, menjulurkan satu kaki ke 

dalamnya. Ini adalah perumpamaan, dapat dikatakan ada sebagian dari mereka telah 

ditekan masuk ke dalam Triloka. Coba kalian semua pikirkan, badan langit yang begitu 

besar, kehidupan yang raksasa, akan memasuki Triloka, lalu akan mengakibatkan kondisi 

bagaimana bagi Triloka? Kemerosotan umat manusia sekarang sudah tidak dapat 

diperbandingkan dengan masa lampau dalam sejarah. Bahkan Dewa-Dewa di bumi pun 

telah merasakan tekanan yang amat besar, saya pernah menanyakan kepada mereka 

mengenai perubahan tersebut, mereka mengatakan, kami kira ini adalah akibat dari 

kondisi Xiulian kami. Dewa di atas bumi tidak dapat berperan mukjizat lagi, karena 

kehidupan-kehidupan raksasa ini merupakan semacam pengekangan terhadap segala 

sesuatu yang berada di tingkat paling rendah dari alam semesta ini. Maka setelah mereka 

turun ke bawah, telah mengakibatkan perusakan yang tak terbayangkan terhadap 

penyimpangan kehidupan dan penyimpangan materi dalam Triloka. Bila bukan karena Fa 

meluruskan dunia manusia yang pada terakhirnya secara tuntas telah mengaturnya 

kembali, di sini sudah tidak dapat dibenahi lagi, siapa pun juga sudah tak berdaya, sudah 

tak tertolong lagi. 

Cara umum yang mereka gunakan adalah badan langit yang amat besar, cakrawala 

besar yang tak terhitung jumlahnya, dipadatkan menjadi satu oleh mereka, dan didesak 

masuk ke dalam Triloka. Kehidupan yang amat besar, lebih tinggi tingkatannya, 

volumenya makin besar, akan tetapi butir partikelnya, unsur yang membentuknya lebih 

halus dan padat, yaitu lebih mikroskopis. Jadi kehidupan yang begitu besar, mereka 

berhimpitan jadi satu, kalian semua pikirkan, dalam tingkatan terendah alam semesta ini, 

akan bagaimana jadinya? Telah membentuk sekat penahan yang sangat kuat. 

Sebenarnya pelurusan Fa alam semesta adalah masalah dengan kibasan tangan saja. 

Dikarenakan dalam proses kibasan tangan ini, kehidupan yang berada dalam banyak 

dimensi ruang dan waktu alam semesta, merasakan perbedaannya sangat besar. Di 

dalam ruang dimensi yang tak terhitung dan tak terbatas masing-masing mempunyai 

waktu sendiri, perbedaan waktu yang begitu besar, waktu yang begitu banyak, juga 

adalah tak terhitung jumlahnya, sehingga terjadilah perbedaan waktu yang sangat besar 

pada ruang dimensi yang berbeda. Dalam sekejap kibasan tangan ini, ada tempat yang 

hampir bersamaan waktu; ada tempat yang telah lewat beberapa puluh tahun, beberapa 

ratus tahun, ribuan tahun, beberapa puluh ribu tahun; ada tempat yang telah lewat 

beberapa ratus juta tahun, bahkan beberapa ribu miliar tahun, waktu yang tak terhitung 
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jumlahnya. Sedangkan pada dimensi manusia ini masih dapat dikategorikan lumayan, 

hanya belasan tahun saja. Dengan kata lain adalah waktu yang mengakibatkan 

perbedaan semacam ini. 

Coba kalian semua pikirkan, karena terdapat eksistensi perbedaan ruang dimensi 

dan waktu semacam ini, maka badan langit mahabesar yang ditekan masuk ke dalam 

Triloka, walaupun mereka telah masuk ke tempat manusia ini, tetapi mereka adalah 

dipadatkan. Dengan menggunakan pengertian dari konsep pemikiran manusia, secara 

keseluruhan volumenya telah mengecil, akan tetapi tidak berarti struktur di dalamnya 

terjadi perubahan. Bila struktur di dalamnya tidak mengalami perubahan, kalian semua 

coba pikirkan, ketika memasuki dalamnya, akan menemukan bahwa dia masih tetap 

merupakan ruang dimensi yang begitu besar. Di dalam pelurusan Fa, ketika saya mulai 

melakukannya, adalah dilakukan di luar Triloka, telah menghindar dari dalam Triloka. 

Mengapa menghindar? Bila saya melakukan di dalam Triloka, dengan menggunakan 

perkataan manusia, Triloka akan menjadi fokus pelurusan Fa alam semesta, medan 

perpaduan nuklir dan pembelahan partikel yang lebih-lebih mikroskopis, medan perang 

utama pelurusan Fa, segala perubahan mahabesar dari badan langit dan kehidupan 

raksasa semuanya terjadi di sini. Kalian semua pikirkan, Triloka akan dihancurkan tanpa 

tersisa apa pun, apa pun tidak ada lagi. Ini adalah mengapa harus menghindari Triloka. 

Pelurusan Fa dimulai dari luar Triloka, beranjak terus menuju ke atas, bukan satu 

jalur, adalah dari segala penjuru, dari mikroskopis dan makroskopis bersamaan menyebar 

luas ke luar, dikerjakan menuju ke atas juga menuju ke bawah, karena makin mikroskopis 

juga adalah makin makroskopis yang adalah satu pengertian sama. Tempat yang 

dijangkau, semuanya dilakukan dengan melampaui segala waktu. Dilihat di atas, 

kecepatan menjalar yang begitu hebat serta gempuran dahsyat semacam ini, setelah 

Dewa melihat juga terasa mendebarkan hati yang tidak pernah terjadi sebelumnya. 

Tempat yang dijangkau, segala badan langit hancur dan terbentuk kembali, kebanyakan 

diselesaikan dengan penuh kebaikan, ada yang disingkirkan. Kalian baru-baru ini telah 

melihat penemuan astronomi Amerika Serikat, tentang fenomena pembentukan kembali 

berbagai planet dan galaksi, yaitu pemandangan pembentukan kembali pada batas yang 

dapat diamati oleh manusia. Dewasa ini umat manusia masih belum mengetahui bahwa 

perbedaan waktu pada ruang dimensi yang berbeda jarak walaupun sangat besar, 

sebenarnya berada dalam satu waktu keseluruhan yang sama, dan hanya merupakan 

wilayah waktu berbeda yang ditentukan oleh sekatan dimensi. Pada hakikatnya terjadi 

bersamaan. Segalanya terjadi sedemikian rupa dengan mendebarkan hati. Peledakan 

dan pembentukan kembali energi yang mahabesar, proses pembentukan kembali 

semacam itu hingga makroskopis juga hingga mikroskopis, halusnya begitu muskil, 

mikroskopisnya begitu akurat, kompleksitasnya begitu skala raksasa, cakrawala begitu 

mahabesar, bahkan Maha Dewa pun terkagum olehnya, meskipun demikian, arus 

pelurusan Fa dengan cepat sekali sudah merampungkannya, sekejap saja telah berlalu, 

apa pun telah diselesaikan, lagi pula dengan selengkap mungkin dan seindah mungkin. 

Akan tetapi, bagian yang ditekan masuk ke dalam Triloka ini, adalah satu tubuh yang 

bertalian dengan yang di atas, di dalam volume tubuh mereka yang raksasa itu ruang 

dimensi dalamnya luas sekali. Dahulu saya pernah mengatakan, kehidupan yang sangat 
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besar itu dari permukaannya hingga paling mikroskopis yang membentuknya, yaitu jarak 

bagian internal dirinya, seorang Dewa yang mahabesar pun seumur hidup juga tidak 

dapat menembus habis. Seumur hidup Dewa seberapa lama, demikianlah sangat 

besarnya. Akan tetapi dalam pelurusan Fa sekejap saja telah berlalu, bukan main 

cepatnya. Dengan demikian dalam Triloka, dipandang dari pemahaman manusia, mereka 

dipadatkan hingga begitu sempit kecil sungguh tak dapat dibayangkan, tetapi unsur 

waktunya, ruang dimensinya serta strukturnya sama dengan yang di atas. Di atas telah 

ditembus setingkat yang sangat besar, di bawah juga secara proporsional, dengan waktu 

yang sama telah ditembus satu tingkatan kecil yang sangat tipis. Badan langit dari 

mahacakrawala yang ditekan masuk ke dalam Triloka terlalu banyak, di antaranya 

kehidupan yang bersamaan ikut masuk dalam Triloka juga tak terhitung jumlahnya. Maka 

dalam pelurusan Fa, terlihat bagian atas dan mikroskopis alam semesta melaju dengan 

sangat cepat, dengan menggunakan pengertian dari tingkatan itu sebagai perumpamaan, 

kecepatannya dibandingkan dengan peledakan laser pada tingkatan itu masih lebih cepat 

lagi, saya ini adalah menggunakan bahasa tentang persepsi paling cepat yang dapat 

dimengerti oleh manusia untuk melukiskannya. Di atas telah diluruskan oleh Fa badan 

langit yang besar tak terhingga, akan tetapi di manusia sini, hanya seperti terkikis selapis 

kulit yang sangat tipis. Kalian semua apakah telah mengerti maksud yang saya katakan? 

Di dalam pelurusan Fa mengapa penerobosan ke atas permukaan di dalam Triloka 

begitu perlahan? Adalah disebabkan hal ini. Ketika pelurusan Fa balik kembali ke dunia 

manusia, segala unsur-unsur alam semesta dan kehidupan pada lingkup atas alam 

semesta juga seluruhnya selesai dikerjakan, adalah setahap bersamaan, selesai dalam 

waktu bersamaan. Di atas selesai diluruskan Fa, di Triloka kita sini berhasil diterobos. 

Saya bicara demikian adalah berpijak pada satu sudut yang lain lagi, yaitu menerangkan 

kepada anda semua, ketika dimulainya pelurusan Fa mengapa saya tidak melakukannya 

di dalam Triloka. Ada sebagian praktisi juga berpikir, Shifu adalah tidak mengakui 

pengaturan kekuatan lama, kalau begitu mengapa Shifu tidak memusnahkan kekuatan 

lama dalam sekejap? Shifu sanggup melakukan, yang lebih besar lagi juga sanggup 

melakukannya, apakah kalian pernah pikirkan? Jika saya menarik kembali energi yang 

raksasa, yang mahabesar di tengah pelurusan Fa untuk dipergunakan di dalam Triloka, 

itu seperti membunuh nyamuk dengan bom atom, tidak dapat memfungsikan kekuatannya. 

Jika saya menarik kembali energi yang mahabesar, sama seperti membuka medan 

perang di Triloka sini, walaupun mereka telah masuk ke dalam Triloka, tetapi volume 

tubuh mereka yang raksasa masih di atas, yang tertekan masuk hanya sebagian, ketika 

saya mencerai-beraikan mereka kemudian merekonstruksinya, volume tubuh di atas yang 

lebih besar dan bersambungan akan terus-menerus masuk mencukupinya; saat 

mencerai-beraikan mereka dengan tiada hentinya, mereka tentu akan terus-menerus 

menekan ke tempat ini, badan langit yang lain juga demikian halnya, badan langit yang 

ditekan masuk akan sama seperti tenaga estafet yang tak hentinya datang ke sini. Coba 

anda semua pikirkan, badan langit dan kehidupan raksasa yang tak terhitung jumlahnya 

dengan tiada hentinya datang ke sini, di sini niscaya menjadi seperti medan pembelahan 

segala partikel, menjadi titik paling fokus dari alam semesta. Kekuatan saya, juga adalah 

sebuah volume yang mahabesar, kekuatan yang demikian besar, dipergunakan di atas 

satu titik ini, walau memiliki tenaga namun tak dapat dipergunakan, lagi pula waktunya 
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akan terulur menjadi lama sekali, akhirnya walaupun betul-betul dapat menerobos mereka 

sampai selesai, pada saat segalanya selesai dikerjakan, coba anda semua pikirkan, di 

tempat manusia ini, di Triloka sini, apa pun sudah tidak ada lagi, di dalam gempuran yang 

raksasa ini segala apa pun juga tidak akan eksis lagi. Inilah salah satu sebab mengapa 

saya tidak secara langsung mengerjakannya di sini. Ada lagi, mengapa saya tidak 

langsung dengan segera menangani secara khusus keadaan yang terjadi dalam Triloka? 

Karena di saat saya ingin menjebol mereka, mereka akan tiada hentinya datang 

menghalangi, maka sama juga akan timbul keadaan seperti yang tersebut di atas. Oleh 

sebab itu jika tidak terjadi masalah besar dalam Triloka, maka tidak dapat melakukannya 

di tempat ini, pelurusan Fa adalah dilakukan secara keseluruhan dalam segala bidang, 

tidak boleh hanya memandang berat pada sisi manusia ini, jika dikarenakan hal tersebut 

hingga menangguhkan penyelamatan segala unsur terakhir dari mahacakrawala, itu akan 

lebih menakutkan. 

Namun, kalian dahulu juga pernah mendengar, Shifu juga pernah mengatakan 

kepada kalian, di dalam seluruh hal pelurusan Fa ini, saya telah meninggalkan Gong 

dalam jumlah besar di tempat manusia ini. Untuk menjamin para praktisi melakukan 

Xiulian dan membuktikan kebenaran Fa, itu tidak ada masalah, seluruhnya dapat dikuasai. 

Akan tetapi, masih ada sebuah masalah, mengapa kekuatan lama dapat 

mengendalikannya? Karena, segala kehidupan yang ditekan masuk ke dalam Triloka 

adalah kekuatan lama. Mereka membentuk sebuah sekat penahan, jika saya ingin secara 

khusus melakukan pekerjaan, mereka akan berkumpul jadi satu menghalangi. Jika saya 

harus melakukan, mereka akan mengumpulkan seluruh kekuatan menghalanginya di 

tempat. 

Dulu saat saya berada pada Pekan Raya Kesehatan Oriental, agar lebih banyak lagi 

orang mengenal Dafa, saya pernah turun tangan mengobati penyakit untuk orang lain. 

Ada orang yang karma-nya memang besar sekali, ketika saya mengobati mereka, 

kekuatan lama justru tidak memperkenankan saya mengobati mereka hingga sembuh. 

Cara menghalangi yang diterapkan oleh kekuatan lama adalah dengan mengerahkan 

Dewa-Dewa yang mereka atur, yang banyaknya tak terhitung, dalam sekejap menghalang 

pada bagian sarang penyakit orang tersebut, mereka berubah menjadi kecil sekali. 

Pengikut Dafa ada kalanya sering kali dapat melihat di depan mata melintas sebuah 

benda seperti bintang emas yang terang sekali, itulah dia. Mereka berubah jadi kecil 

sekali; namun densitasnya sangat besar, mereka berkumpul rapat-rapat menjadi satu, 

menghalangi bagian sarang penyakit itu. Sesungguhnya mereka tidaklah dapat 

menghalangi saya, saya dapat dengan segenggam menangkapnya, saya juga dapat 

menjatuhkannya ke bawah. Di dalam pelurusan Fa, ada sebuah prinsip -- saya ingin 

bagaimana menanganinya, semua adalah benar. Kalian ingat perkataan yang Shifu 

ucapkan ini: Saya ingin bagaimana menangani, semua adalah benar, yang ditangani 

semua adalah salah. (Tepuk tangan) Karena itu adalah pilihan alam semesta, pilihan 

masa mendatang. Akan tetapi, saya demi mengobati penyakit bagi seorang manusia 

biasa, saya lalu menjatuhkan Dewa-Dewa tersebut, setelah melalui tangan saya dipukul 

jatuh, buah statusnya segera habis terbabat, dengan begitu jatuhlah ke bawah. Tetapi, 

mereka demi membela prinsip lama alam semesta itu, prinsip alam semesta baru mereka 
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tidak dapat melihatnya, maka mereka mati-matian menghalang di tempat, disingkirkan 

satu kelompok datang lagi satu kelompok, tiada hentinya mengisi kekuatan. Shifu tidak 

tega, saya tidak dapat hanya karena berbelas kasih kepada seorang manusia biasa, lalu 

memusnahkan begitu banyak Dewa, walaupun mereka tidak memahami peristiwa 

pelurusan Fa ini. 

Saya membicarakan hal ini adalah untuk memberi tahu kepada anda semua, di 

dalam pelurusan Fa, ada banyak hal tidak sepenuhnya sejalan dengan kehendak 

manusia, adalah dilakukan secara terpadu oleh tingkat rendah dan tingkat tinggi dari 

kekuatan lama, mereka menggunakan densitas yang mahabesar untuk menghalangi. 

Saya tadi sudah mengatakan, saya dapat menjebol mereka, jika saya ingin menjebolnya 

maka harus menarik kembali energi yang sangat besar untuk membasmi mereka secara 

tuntas, akan tetapi, mereka juga dapat mengakumulasikan segala materi yang besar 

sekali dari alam semesta ke tempat ini, dengan demikian akan menyebabkan masalah 

yang sulit diatasi dengan segera. Tentu saja, di dalam pelurusan Fa kali ini jika para 

praktisi berbuat dengan lurus, maka masalah-masalah tersebut tidak akan eksis. Gong 

dan energi yang saya tinggalkan dalam alam semesta, dalam Triloka di saat menjalankan 

tugasnya, jika praktisi berbuat tidak lurus, akan bertentangan dengan kekuatan lama, 

maka akan timbul keadaan yang terhalang. Oleh sebab itu saya beri tahu praktisi untuk 

melangkah dengan lurus, jangan membiarkan mereka menangkap suatu dalih, begitu 

menangkap suatu kelemahan yang besar mereka akan memusnahkan kalian. Khususnya 

sampai pada masa terakhir, mereka meronta mati-matian menjelang ajal. Di saat mereka 

tidak menangkap dalih apa pun, mereka niscaya tidak berani menganiaya, karena dengan 

begitu mereka juga melanggar hukum, mereka juga mengerti, maka tidak perlu saya yang 

membasmi mereka, prinsip dari alam semesta lama akan membasminya, karena mereka 

adalah kehidupan lama yang dengan mutlak membela prinsip yang semula itu sebagai 

dasar mereka. 

Berbicara sampai di sini, biarlah saya mengutarakan satu hal yang lain, yaitu 

bagaimana dengan keadaan Shifu. Saya tadi sudah bicarakan kepada kalian, unsur-unsur 

terakhir dari badan langit dalam alam semesta, ketika saya berputar menghindari Triloka, 

mereka memanfaatkan peluang kosong dan masuk ke dalam. Oleh sebab itu, bahkan 

tubuh fisik permukaan saya dan tubuh Dewa saya pada dimensi sana beserta Gong yang 

mahabesar, juga dibuat semacam sekat oleh mereka kehidupan-kehidupan yang raksasa 

dan banyak sekali, yang belum tuntas diluruskan Fa. Sekat semacam ini tidak seperti 

pengertian menaruh sebuah benda untuk menyekatnya, bukanlah demikian, dia datang 

dari seluruh mikroskopis yang ada, kelihatannya seperti mengisi segenap celah-celah 

kosong, tetapi mereka mempunyai tingkatan dan taraf kondisi mereka, dan tidak 

bercampur menyatu ke dalam partikel yang tingkatannya lebih rendah dari mereka. Akan 

tetapi, karena perbedaan jarak antara partikel dengan partikel tergantung pada eksistensi 

ruang dimensi dan waktu, sedangkan badan langit mahabesar yang jumlahnya banyak 

sekali dari tingkat paling tinggi di saat memasuki celah-celah kosong dari segenap partikel 

dalam Triloka, juga telah mengubah jarak ruang dimensi dan lamanya waktu yang ada 

semula, ruang dimensi dan waktu telah diperbesar dengan lipat ganda yang tak terhitung, 

maka mereka telah membentuk semacam sekat penahan perbedaan yang sangat besar 
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dari ruang dimensi yang jauh sekali beserta waktu yang panjang sekali, dengan demikian 

telah menyebabkan kekuatan lama dapat melakukan apa yang mereka ingin lakukan di 

bawah perlindungan sekat penahan perbedaan semacam ini. 

Saya beri tahu anda semua, saat mereka mengganggu manusia, mengganggu 

pikiran manusia, tidak hanya di luar, mereka dapat menembus tubuh manusia. Karena di 

saat unsur tingkat tinggi mengekang permukaan tubuh manusia, Dewa-Dewa dari 

kekuatan lama itu akan dapat menembus tubuh manusia biasa di bawah perlindungannya. 

Dibicarakan dari aspek lain, permukaan tubuh manusia kita bila dilihat dengan mata 

manusia, bentuk fisik beserta komposisi kulit dan daging sangatlah halus dan padat; di 

saat menggunakan mikroskop tipe besar dengan daya kelipatan besar meneropong tubuh 

manusia, akan menemukan partikel-partikel manusia yang membentuk tubuh manusia 

kasarnya seperti pasir, terdapat banyak sekali celah-celah kosong. Seandainya manusia 

mempunyai teknologi demikian untuk memperbesar lagi, celah kosong itu besarnya akan 

mengejutkan orang. Di bawah konsep yang lebih mikroskopis, celah kosong dari partikel 

tersebut besarnya sudah seperti jarak ruang antara molekul dengan planet. Jarak yang 

sedemikian besar, bagi kehidupan dan materi yang terkomposisi dari partikel yang lebih 

dan lebih mikroskopis, bukankah dapat seenaknya menembus dengan semaunya? Oleh 

karena itu ada kalanya, dengan sekejap dia dapat menyusup ke permukaan manusia, 

dilihat secara permukaan adalah orang ini, secara mikroskopis juga adalah orang ini, 

namun di tengahnya telah dimasuki satu kehidupan lain. 

Bicara sampai di sini saya beri tahu anda semua, bagi kalian tidak eksis hal demikian, 

dan bagian yang telah berhasil dikultivasi saya telah menyegelnya secara menyeluruh 

bagi kalian. Pengikut Dafa jika jalannya lurus, bagian permukaan yang belum tuntas 

dikultivasi tidak ada apa pun yang berani masuk, satu sebabnya adalah kehidupan lama 

juga tidak berani mengacaukan Fa dari alam semesta lama, sebab satu lagi adalah kalian 

ada guru dan ada Dewa pelindung Fa; jika keterikatan hati pada sisi manusia dari 

permukaan kalian tidak disingkirkan, Shifu dan Dewa pelindung Fa akan sulit menangani. 

Jika pikiran lurus-nya kuat, Shifu dan Dewa pelindung Fa dapat mengerjakan apa pun 

bagi kalian. 

Keadaan saya adalah yang tidak dapat dibayangkan oleh kehidupan pada umumnya. 

Shifu di tengah pelurusan Fa, dalam tubuh telah menampung jiwa dari seluruh makhluk 

kehidupan alam semesta beserta jiwa dari berbagai unsur. Kesatu, demi keamanan 

pelurusan Fa, jiwa dari seluruh makhluk hidup berada di tempat saya ini, siapa pun tidak 

dapat melakukan hal yang menimbulkan ancaman bagi alam semesta; kedua, tidak 

membiarkan kehidupan apa pun dan berbagai unsur alam semesta menghindari 

pelurusan Fa; ketiga, untuk melindungi jiwa mereka di dalam pelurusan Fa. Oleh karena 

itu, seluruh tubuh Shifu penuh dengan wujud bermacam-macam kehidupan yang besar 

kecil berlainan dari berbagai tingkat alam semesta beserta para Buddha, Tao, Dewa, juga 

termasuk yang dimiliki manusia, ada yang besar dan ada yang kecil, namun mereka tidak 

dapat menyebabkan gangguan bagi Shifu, tidak berefek apa pun, adalah saya telah 

menampung jiwa dari semua makhluk. Ada sebagian dapat terlihat dengan mata manusia 

biasa, Tianmu praktisi sudah dapat melihatnya, dahulu saya tidak pernah 
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mengutarakannya. Karena jika ada praktisi yang Xinxing-nya bermasalah, setelah melihat 

akan menebak-nebak dengan sembarangan. 

Saya telah mengatakan kondisi Xiulian yang berbeda akan menciptakan keadaan 

Xiulian yang berbeda tingkat dan berbeda kondisi. Yang Tianmu-nya belum terbuka 

menyadari di atas prinsip Fa, yang Tianmu-nya sudah terbuka akan ada hal-hal 

pandangan palsu yang datang mengganggu. Demi menguji praktisi yang dapat melihat, 

kekuatan lama yang tertinggi dan terakhir yang belum tuntas diluruskan Fa, dahulu juga 

dapat menyuruh kekuatan lama dari tingkat rendah melakukan hal-hal buruk di tengah 

perbedaan ruang dan waktu yang diperbesar. Perbuatan mereka seperti ini adalah 

berdosa di dalam pelurusan Fa, secara serius menggoyahkan keyakinan lurus dan pikiran 

lurus pengikut Dafa. 

Tetapi kalian selalu ingatlah pada satu hal: tak peduli siapa pun sedang mengganggu, 

itu semua adalah sementara, semua adalah pandangan palsu, bukan tubuh utama, 

semua adalah sesuatu yang sama seperti peredaran udara. Berbagai unsur materi dan 

kehidupan berada di mana saja dalam ruang-ruang dimensi, banyaknya tak terhitung, 

yang berwujud dan tak berwujud mereka semua eksis, mereka adalah kehidupan dari 

ruang dimensi mikroskopis dan ruang dimensi berlainan. Di saat sebelum selesai 

meluruskan Fa, Dewa dari mikroskopis dalam alam semesta, semua eksis dalam ruang 

dimensi masing-masing pada waktu dan tempat yang sama, mana ada bahwa dia singgah 

di sini, atau dia tidak singgah di sini, itu hanyalah sebuah konsep. Unsur-unsur yang 

berwujud maupun tak berwujud yang secara alami memang eksis di tempat, tidak 

memengaruhi apa pun terhadap kalian, pengikut Dafa yang berpikiran lurus dan 

berkeyakinan lurus siapa pun tak dapat menguasainya. 

Saya masih ingin memberi tahu anda semua, kehidupan dan materi tingkat tinggi 

yang mahabesar dari kekuatan lama sepertinya sedang menyekat permukaan saya, akan 

tetapi mereka selamanya juga tidak dapat menyekat unsur saya yang lebih mikroskopis, 

karena kehidupan apa pun juga tidak dapat melampaui saya. (Tepuk tangan) Itu adalah 

yang selamanya tak dapat terlihat oleh mereka, itu adalah yang selamanya tak dapat 

terlihat oleh semua makhluk dalam alam semesta, hanya saya sendiri yang dapat 

menguasainya. Dapat juga dikatakan, fenomena semacam ini yang diutarakan di atas 

menyebabkan suatu kekeliruan bagi orang-orang, dan telah menimbulkan beberapa 

pengertian yang salah, saya hari ini beri tahu anda semua, adalah demikian gerangan 

halnya. 

Saya beri tahu kalian, pribadi saya yang terlihat oleh kalian sekarang dengan 

menggunakan mata fisik manusia, yaitu yang paling permukaan dari saya adalah saya Li 

Hongzhi yang sesungguhnya, yang terlihat oleh kalian di sisi sana adalah tubuh Buddha 

saya, yang terlihat oleh kalian yang paling permukaan dari saya sekarang ini, adalah 

tubuh paling utama dari saya Li Hongzhi. (Tepuk tangan) Mengapa demikian, karena saya 

telah melakukan pekerjaan ini, demi agar semua makhluk dapat diselamatkan, saya telah 

datang pada tingkat yang paling rendah. (Tepuk tangan) Oleh sebab itu kalian tidak usah 

peduli walau kalian telah melihat sesuatu, sekalipun melihat Fashen saya, melihat tubuh 

Gong saya, melihat sebagian apa pun dari tubuh saya yang berada pada tingkat tinggi, 
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kalian juga jangan sampai timbul sifat hati apa pun, semua itu adalah eksis berdasarkan 

permukaan saya yang sebagai tubuh utama ini. Kulit manusia dari paling permukaan saya 

di sini adalah tubuh paling utama. (Tepuk tangan) Akan tetapi, oleh karena Shifu berada 

di tengah manusia biasa, untuk dapat eksis di sini, masih harus menyesuaikan diri dengan 

prinsip manusia di dunia, jika tidak, orang-orang akan merasa saya sungguh aneh. 

Kekuatan lama ingin melakukan beberapa tipu daya pada diri saya ini, tak hentinya 

berbuat sejumlah hal-hal buruk. Demi tidak memengaruhi pikiran lurus pengikut Dafa, 

selain jiwa dari semua makhluk kehidupan dalam alam semesta ditampung di tempat saya 

sini, di tempat saya sini tidak menggunakan unsur-unsur yang datang dari luar. Segala 

wujud palsu saya dalam alam semesta semuanya adalah diciptakan oleh kekuatan lama 

dengan mengandung tujuan, perbuatan demikian adalah berdosa, walau dia berefek 

positif ataupun berefek negatif. Saya kira, masalah ini juga telah saya bicarakan dengan 

sejelas-jelasnya kepada kalian. 

Walaupun saya datang ke sini, siapa pun juga tidak dapat melihat saya seberapa 

mikroskopis pada paling akhirnya, mereka hanya mampu melihat satu bagian ini yang 

adalah partikel paling permukaan dari tubuh manusia. Setiap materi, setiap benda dalam 

alam semesta, adalah terbentuk dari partikel halus yang berbeda secara setingkat demi 

setingkat hingga ke permukaan, semuanya ini Dewa dapat melihatnya, memeriksa 

sampai ke akarnya, memeriksa sampai ke sumber asalnya, persis seperti sebuah jalan, 

ditelusurinya sedikit demi sedikit, dari mana datangnya, saya datang dari dalam, datang 

dari luar, saya datang dari nihil, terbentuk hingga ada, muncul di atas mahacakrawala, 

dari sana turun lagi selangkah demi selangkah sampai pada paling permukaan dari 

Triloka, tidak ada kehidupan yang tahu siapa saya. 

Dahulu masih ada satu macam keadaan. Kekuatan lama, mereka telah melakukan 

banyak tipu daya, dan melakukan banyak hal di dalam peristiwa saya meluruskan Fa ini. 

Mereka tidak saja telah mengatur hal-hal tersebut, mereka juga ingin memperlihatkan 

perbuatan mereka kepada kehidupan raksasa dalam alam semesta yang tidak terlibat, 

oleh sebab itu mereka berusaha secara maksimal ingin melakukannya dengan lebih licik 

dan rapi. Mereka lalu menggunakan sebagian unsur saya, atau sebagian Gong, di bawah 

efek mereka, telah terbentuk wujud Shifu, adalah wujud Buddha. Saya dahulu tidak 

mengutarakannya kepada kalian, untuk menghindari timbulnya kerancuan terhadap kalian. 

Masih ada satu sebab, yaitu tujuan mereka bukan untuk melakukan perusakan, dengan 

perkataan mereka, adalah ingin membantu saya supaya berfungsi secara positif. Ini 

adalah dua bagian yang diatur oleh kekuatan lama, satu bagian adalah yang berfungsi 

negatif, satu bagian adalah yang berfungsi positif. Mereka ada yang dapat masuk ke 

dalam tubuh praktisi untuk melakukan beberapa hal, praktisi yang sangat tertentu pernah 

muncul keadaan seperti ini. Dengan demikian orang yang dapat melihat keadaan seperti 

ini akan berkata, wah, kamu adalah Shifu! Lalu menganggapnya sebagai Shifu. Tetapi dia 

bukanlah yang saya atur, secara tegas dapat dikatakan itu bukanlah saya, saya juga tidak 

mengakui mereka, karena mereka adalah kekuatan lama yang mengaturnya. Hal ini 

sendiri sudah merupakan manifestasi telah bejatnya alam semesta. Begitu ada orang 

yang melihatnya, akan menyebabkan kekeliruan pikiran lurus dari praktisi, secara serius 

merusak keyakinan lurus dan pikiran lurus para praktisi, saat demikian sudah pasti harus 
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memusnahkan mereka, dewasa ini semuanya telah dihempaskan ke dalam neraka. Saya 

hari ini mengemukakan masalah ini, adalah memberi tahu anda semua, ada praktisi kita 

yang tertentu, anda jangan sekali-kali jatuh ke bawah dikarenakan hal ini. Bukan bicara 

lelucon, ada orang yang satu kakinya sudah menginjak dasar kosong, sudah ada sedikit 

tidak rasional, memang sangat tertentu, sudah harus diperhatikan. 

Saya tadi telah membicarakan sejenak tentang keadaan saya. Masih ada sebuah 

masalah, yaitu di antara praktisi tertentu akhir-akhir ini muncul sedikit kondisi yang tidak 

benar, masalahnya juga sangat serius. Hal ini juga dikarenakan banyak sebab. Salah satu 

sebab utama, adalah anda semua tingkatannya telah membubung, Shifu telah 

mengatakan buah status yang akan kalian capai, nyali pun menjadi perkasa, merasa diri 

sendiri jadi kuat dan berbobot, saya hanya dapat melukiskannya dengan bahasa manusia 

yang sangat rendah ini, karena tidak ada bahasa yang cocok untuk melukiskannya. Oleh 

sebab itu ada orang lalu mengusulkan, kita tidak perlu menghormati Shifu lagi, asalkan 

kita menuruti Fa sudah cukup. Berpedoman pada Fa sebagai guru. 

Tentu saja saya menyuruh kalian berpedoman pada Fa sebagai guru tidaklah salah, 

tetapi tujuan saya menyuruh kalian berpedoman pada Fa sebagai guru bukan demikian 

halnya. Lalu bagaimana halnya? Anda semua tahu, saya mempunyai 100 juta pengikut 

Dafa, jika setiap pengikut mengandalkan tubuh utama saya sendiri yang memberi tahu 

kalian bagaimana berkultivasi, mengawasi kalian, masalah yang kalian setiap orang temui 

semuanya ditanyakan langsung kepada saya, evolusi Gong dari kalian setiap orang, 

kesempurnaan dari dunia kalian, penghapusan karma kalian, segala-galanya dari kalian 

semuanya mengandalkan tubuh utama saya ini yang mengerjakannya, coba anda semua 

pikirkan, ini tidak mungkin dilakukan, karena sebelum Fa meluruskan dunia manusia 

memberantas rintangan yang terakhir, hal ini tidak diperbolehkan. Begitu banyak praktisi 

juga tidak dapat bertemu saya, lalu bagaimana mereka Xiulian? Dengan adanya Fa, maka 

saya baru beri tahu kalian harus berpedoman pada Fa sebagai guru, ini adalah tujuan 

pokoknya. Saya masih beri tahu kalian, Fa ini memiliki kekuatan yang betapa besar, saya 

telah meleburkan ke dalam Fa ini kemampuan saya yang besar sekali, maka Fa ini 

mampu melakukan apa saja untuk kalian. (Berhenti. Tepuk tangan) Masih ada praktisi, 

seperti yang saya katakan sebelumnya mengenai keadaan saya sendiri, praktisi tertentu 

tidak mengerti secara jelas maka tidak hormat terhadap Shifu, mulai berani membicarakan 

Fa ada seberapa tinggi, saya yang sebagai Shifu ini begini dan begitu. Fa itu adalah yang 

menciptakan raja-raja dan penguasa yang tak terhitung dari segenap badan langit yang 

mahabesar, itu adalah jaminan eksistensi bagi segala kehidupan alam semesta beserta 

berbagai macam unsur, di antaranya termasuk anda yang sungguh kecil. Tentu saja, 

sebagai praktisi, saya juga bukan tidak memperkenankan kalian mengatakannya, di 

dalam kata-kata yang diucapkan saya telah melihat hati kalian dan arah langkah kalian 

yang menakutkan, lagi pula apa yang terlihat oleh kalian sungguh sangat rendah, ada 

yang sama sekali bukan seperti yang anda kira, banyak adalah pandangan palsu yang 

timbul dari pikiran yang tidak lurus. 

Saya tadi sudah mengucapkan sebuah kata, tingkatan alam semesta hampir tak 

terhitung dan tak terbatas, tetapi di bawah efek dari tingkat paling tinggi, segala tingkatan 

di bawahnya yang tak terhitung dan tak terbatas terus hingga ke tempat manusia ini, 
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semuanya terdapat sebuah manifestasi dari tingkatan yang berbeda. Coba anda semua 

pikirkan, manifestasi tersebut betapa kompleks, betapa besar. Manifestasi pada suatu 

tingkatan juga adalah prinsip pada satu tingkatan itu, adalah penampakan prinsip pada 

satu tingkatan itu, namun pemandangan yang terlihat oleh kalian pada suatu tingkatan 

bukanlah yang paling hakiki. 

Saya memperkenankan banyak praktisi melihat manifestasi pada tingkatan yang 

berbeda dari sebagian fenomena dalam pelurusan Fa, adalah untuk memperkuat 

keyakinan kalian akan pelurusan Fa, untuk kalian belajar Fa dengan baik, memperkuat 

keyakinan untuk gigih maju dalam Xiulian, memperkuat keyakinan dalam mengklarifikasi 

fakta dan keyakinan memancarkan pikiran lurus. Anda jangan sekali-kali menganggap 

fenomena yang terlihat dari tingkatan yang sangat rendah, yang adalah beberapa 

tingkatan saja dari tingkat-tingkat yang tak terhitung dan tak terbatas, sebagai keadaan 

pokok dari pelurusan Fa alam semesta, karena segala sesuatu dalam pelurusan Fa, 

terdapat manifestasi sesungguhnya yang berbeda pada setiap tingkatan masing-masing. 

Apakah kalian tahu? Hanya satu persoalan Xiulian saja, betapa kompleksnya pada 

tingkat rendah alam semesta, setelah sampai tingkat tinggi seyogianya jadi sederhana, 

sudah tidak ada pengertian Xiulian lagi, hanya ada pengertian penghapusan karma; 

dibicarakan dari tingkat lebih tinggi lagi adalah segala kerunyaman hanya untuk 

memuluskan jalan naik ke surga; tingkat lebih tinggi lagi apa yang disebut penghapusan 

karma, menanggung penderitaan, Xiulian, sudah tidak ada pengertian demikian, yang ada 

ialah menentukan pilihan! Pada tingkat tinggi alam semesta adalah sebuah prinsip yang 

demikian, lihat siapa yang berpotensi dialah yang dipilih, ini adalah prinsipnya. Xiulian? 

Kami tidak mengatur Xiulian. Apa itu Xiulian? Kami ingin mencucinya bersih, selangkah 

demi selangkah mencuci bersih menuju ke atas, adalah mencuci bersih! Sedangkan yang 

termanifestasi pada tingkat-tingkat berbeda, seyogianya menjadi memuluskan jalan, 

kerunyaman, menanggung penderitaan, menghapus karma, Xiulian dan lain-lain, 

berkultivasi dengan cara begini, berlatih dengan cara begitu. 

Di saat saya membicarakan hal ini, saya juga telah mengutarakan sebuah prinsip 

yang sangat besar. Sesungguhnya, dalam alam semesta ini, semua makhluk tahu atau 

tidak saya ini siapa, itu tidaklah penting dan mendesak. Akan tetapi, ada satu hal haruslah 

jelas, yaitu, saya sedang meluruskan Fa, tak peduli saya ini siapa, saya sedang 

meluruskan Fa. Saya pernah katakan kepada kekuatan lama, anda boleh tidak tahu saya 

ini siapa, anda boleh tidak percaya saya ini siapa, itu semua bukanlah perbuatan dosa. 

Akan tetapi, saya ingin pergi ke mana, dengan pengertian kalian mengatakan saya juga 

Xiulian, dengan begitu saya akan menunaikan apa, kalian juga tahu. Sebaliknya coba lihat 

apa yang kalian lakukan, bukankah kalian berbuat dosa? Masih ada lagi, dibicarakan 

pada tingkat yang lebih tinggi, ingin menunaikan sesuatu, pengertian demikian juga tidak 

ada, itu tak lain adalah pilihan alam semesta. Segala sesuatu yang saya lakukan 

sekarang di dalam pelurusan Fa, segala yang saya butuhkan, dikatakan secara terus 

terang adalah pilihan alam semesta yang akan datang, adalah keperluan alam semesta 

yang akan datang. (Tepuk tangan) Sebagai kehidupan alam semesta lama, termasuk 

segala unsur kehidupan, di dalam hal pelurusan Fa ini, di dalam pemilihan saya, seluruh 

kehidupan semestinya turut menyempurnakan dan mengharmoniskan menurut pemilihan 
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saya, kemukakan cara kalian yang paling baik, bukan untuk mengubah dan mengusik apa 

yang saya inginkan, melainkan adalah menurut apa yang saya katakan ikut 

menyempurnakan dan mengharmoniskannya, ini adalah pikiran baik paling besar dari 

kehidupan alam semesta. (Tepuk tangan) Namun kekuatan lama tidak berbuat seperti ini, 

mereka menempatkan pilihan mereka sebagai pokok dasar, dan memandang segala yang 

saya lakukan sebagai sesuatu untuk menyempurnakan dan mengharmoniskan segala 

yang mereka inginkan, seluruhnya telah berputar balik. Saya tidak ingin menjatuhkan 

vonis yang terlalu besar bagi mereka, saat ini saya tidak ingin mengatakan dakwaan apa 

bagi mereka. Tetapi itu adalah mutlak salah, mutlak tidak dapat seperti begitu. 

Fa yang saya utarakan tadi semuanya sedang membicarakan satu masalah. 

Sebagai Shifu, bicara dari lubuk hati, kalian hormat atau tidak hormat terhadap saya, saya 

sama sekali tidak ambil pusing. Di saat semula saya menyelamatkan kalian, ada banyak 

orang malah mencaci saya, ketika sedang mendengarkan ceramah, justru ada yang 

mendengarkannya sambil mencaci. Saya tidak ambil pusing, saya justru ingin 

menyelamatkan anda dengan sukses. (Tepuk tangan) Atau boleh juga dikatakan, kalian 

bersikap bagaimana terhadap Shifu, Shifu dalam hati sama sekali tidak ambil pusing, 

saya tidak akan tergerak oleh unsur tingkatan apa pun dari alam semesta. Dengan 

demikian, ada satu masalah, yaitu jika kalian sampai tidak hormat terhadap Shifu, ditinjau 

menurut prinsip alam semesta itu adalah salah, dengan begitu kekuatan lama niscaya 

akan berdasarkan hal tersebut menyusup celah kekosongan untuk memusnahkan kalian, 

mereka telah menangkap kelemahan terbesar untuk memusnahkan kalian, karena 

mereka telah melihat seluruh proses perihal saya menyelamatkan kalian. 

Manusia saat kini, seandainya bukan karena pelurusan Fa, sudah musnah sejak dini, 

standar pikiran manusia sudah berada di bawah neraka, dikarenakan pelurusan Fa, saya 

telah menebus dosa dari segala makhluk hidup di dalam Triloka, saya waktu mulanya 

sama dengan menyauk kalian dari neraka. (Tepuk tangan) Saya betul-betul telah 

menanggung dosa bagi kalian yang kalian lakukan selama ribuan tahun, tidak hanya 

begitu saja, saya masih harus berdasarkan hal ini menyelamatkan anda menjadi Dewa. Di 

dalam proses tersebut, saya telah mencurahkan habis-habisan upaya getir bagi kalian, 

bersamaan pula, karena kalian ingin menjadi Dewa yang begitu agung, saya sudah 

seharusnya memberikan kepada kalian kemuliaan dari Dewa yang begitu agung beserta 

segala pahala yang dipersiapkan pada tingkat kalian yang begitu tinggi. (Tepuk tangan) 

Sejak terciptanya langit dan bumi tidak ada Dewa apa pun yang berani berbuat demikian, 

juga belum pernah ada hal seperti ini. 

Walaupun mereka kekuatan lama mengendalikan peristiwa ini, ingin melakukannya 

menurut kehendak mereka, apakah kalian tahu? Segala kehidupan dari kekuatan lama 

begitu kagum terhadap saya hingga bersujud diri sepenuh hati! (Tepuk tangan) Walaupun 

mereka telah menciptakan beberapa rintangan bagi saya meluruskan Fa, namun mereka 

tidak pernah secara langsung melakukan sesuatu hal buruk khusus terhadap saya, 

karena mereka hormat kepada saya. (Tepuk tangan. Sekali lagi tepuk tangan) Oleh sebab 

itu, bagi sebagian praktisi kita, karena alpa seketika, kondisi hatinya tidak lurus, coba 

kalian pikirkan, begitu kalian bersikap tidak hormat terhadap saya, kekuatan lama akan 

mengambil tindakan keras, mereka menganggap orang demikian sudah terlampau buruk. 
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Tentu saja mereka pasti bukan segera memusnahkan anda, mereka akan mengarahkan 

kalian, agar kalian makin lama melihat pandangan palsu yang makin banyak, supaya 

pikiran anda makin lama makin tidak lurus, membuat pikiran anda berubah jadi sifat iblis 

terhadap Shifu, membawa kalian menuju jalan sesat, dengan demikian membuat kalian 

telah berbuat dosa yang begitu besar. 

Apakah kalian tahu di dalam pelurusan Fa, saya berpegang pada sebuah prinsip apa 

sedang melakukannya? Saya tidak memperhitungkan segala dosa dari semua makhluk 

dalam sejarah, (tepuk tangan) hanya melihat sikap semua makhluk terhadap pelurusan 

Fa di dalam pelurusan Fa kali ini! (Tepuk tangan) Pintu saya yang apa saja sudah terbuka 

lebar, saya dulu pernah mengatakan pada kalian, jika sikap terhadap hal pelurusan Fa ini 

tidak dipandang, maka Fa yang baru, alam semesta yang baru niscaya tidak ada. Oleh 

sebab itu sikap terhadap pelurusan Fa adalah sangat penting. Seandainya kalian betul-

betul telah melanggar hal tersebut, ketika kekuatan lama memusnahkan kalian, saya juga 

tidak dapat berkata apa-apa. 

Ketika kalian bersikap tidak hormat terhadap Shifu, apakah kalian tahu saya 

bagaimana memikirnya? Saya sama sekali tidak ambil pusing. Apakah kalian sekarang 

tahu saya ini siapa? Kalian hanya tahu wujud manusia dari penampilan saya, di sisi sana 

yang dimanifestasikan untuk kalian juga adalah wujud saya dalam alam semesta, kalian 

nanti tidak akan tahu saya secara dasar siapa. Kehidupan apa pun dalam alam semesta 

juga tidak akan tahu saya secara dasar siapa. Anda bersikap baik atau buruk terhadap 

saya, saya sama sekali tidak akan ambil pusing, akan tetapi, mereka kekuatan lama akan 

memusnahkan kalian di dalam tahap penderitaan ini. Perhatikanlah dengan sungguh-

sungguh! 

Bicara sampai di sini, saya perbincangkan lagi sedikit tentang apa yang saya suruh 

kalian lakukan di dalam pelurusan Fa. Anda semua telah melihat, kalian di dalam 

mengklarifikasi fakta, memancarkan pikiran lurus, dan Xiulian pribadi kalian, tiga hal ini, 

juga adalah tiga hal paling penting dewasa ini yang dilakukan pengikut Dafa. 

Mengklarifikasi fakta bila dilihat dari prinsip pada tingkat manusia secara permukaan, 

adalah sedang menyingkap penganiayaan dari kejahatan ini; memancarkan pikiran lurus, 

adalah memberantas penganiayaan terhadap pengikut Dafa oleh kehidupan yang paling 

kotor, yang tak tertolong lagi; kalau begitu dilihat dari prinsip yang lebih tinggi sedikit, 

maksud dari mengklarifikasi fakta itu adalah menolong semua makhluk, adalah 

menghindari manusia disingkirkan. Kekuatan lama memanfaatkan kehidupan jahat untuk 

berbuat kejam terhadap pengikut Dafa, pertama adalah menciptakan ujian, kedua adalah 

untuk menyuruh saya memberantas sampah-sampah tersebut dari alam semesta. 

Sedangkan pemancaran pikiran lurus dari pengikut Dafa adalah dari dasarnya 

menyangkal pengaturan kekuatan lama, memberantas penganiayaan kejahatan. Saya 

beri tahu anda semua, segala sesuatu yang kalian lakukan itu, sesungguhnya adalah 

dilakukan untuk kalian sendiri, tidak ada satu pun yang dilakukan untuk saya. Bersamaan 

ini saya masih beri tahu kepada kalian, sejak hari dimulainya kalian Xiulian terus 

melangkah naik sampai tahap sekarang ini, apa yang saya beritahukan kepada kalian, 

apa yang saya suruh kalian lakukan, tidak ada satu pun untuk orang lain. Xiulian kalian 

dapat membawa manfaat bagi umat manusia dan masyarakat manusia, di dalam Xiulian 



14 
 

dapat membuat antara pengikut Dafa saling menjadi matang, dapat membuat pengikut 

Dafa meringankan tekanan dan kerugian dari penganiayaan kejahatan di tengah 

penganiayaan, semua ini adalah pelengkap. Semua yang kalian lakukan, tujuan 

sebenarnya adalah untuk keberhasilan kalian. Di kemudian hari kalian menoleh ke 

belakang coba lihatlah. Kalian sekarang siapa pun juga tidak perlu mengatakan saya ini 

agung, Shifu saya ini bagaimana, di kemudian hari kalian menoleh ke belakang lihatlah, 

segala yang saya lakukan adalah diperuntukkan demi kalian. (Tepuk tangan) 

Lakukan dengan baik apa yang kalian hendak lakukan, kesempatan sulit diperoleh. 

Sayangilah semua ini, tidak akan ada lagi yang kedua kali. Timbulnya pikiran apa pun 

juga akan membuat anda dimusnahkan di tengah perjalanan! Niat apa pun jangan 

dipikirkan, semuanya jangan dijadikan keterikatan, anda lakukan saja apa yang 

seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa. Segalanya yang indah, yang paling agung, 

yang paling cemerlang sedang menanti kalian! (Tepuk tangan) 

Saya pagi hari ini bicara sekian saja. Seandainya saya tidak pergi, nanti sore saya 

ingin menjawab sejumlah pertanyaan lagi bagi kalian. (Tepuk tangan dalam waktu 

panjang) 

Saya bicara sekian saja, terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan) 

Dipikir-pikir, duduk di sini pada Konferensi Fa menjawab pertanyaan bagi kalian, 

sepertinya sejak tanggal 20 Juli 1999 tidak pernah diadakan lagi, betul kan? (Tepuk 

tangan meriah) (Dijawab: ya) Maka hari ini saya secara khusus menjawab pertanyaan 

bagi anda semua. (Tepuk tangan) Kalian merasa selama ini di tengah Xiulian pribadi 

kalian, atau di tengah membuktikan kebenaran Fa, atau beberapa masalah yang tidak 

dapat diatasi yang kalian temui, semuanya boleh diajukan ke depan. Waktunya juga 

masih terbatas, belum tentu setiap orang dapat diberikan jawaban, namun Shifu sedapat 

mungkin menjawabnya bagi kalian. 

Pengikut: Shifu, apa kabar, kami mewakili seluruh pengikut Dafa kota Shen Yang kirim 

salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Keadaan praktisi dalam negeri 

Tiongkok saya tahu semuanya. 

Pengikut: Pengikut Dafa kota Chengdu kirim salam kepada Shifu. 

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

Pengikut: Pengikut Dafa Beijing kirim salam kepada Shifu. (Tepuk tangan) Izinkanlah 

saya mewakili pengikut Dafa Shanghai kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Untuk kiriman salam, kita 

seyogianya kesampingkan saja, karena mereka yang kirim salam kepada Shifu di situs 

web Minghui, semuanya sudah saya lihat. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pekerjaan kita sering berhubungan dengan beberapa pejabat tinggi pemerintah 

Tiongkok, bagaimana mengklarifikasi fakta kepada mereka secara lebih baik? 
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Shifu: Sesungguhnya, bagaimana melakukannya secara konkret, kalian sudah 

melakukannya, dalam praktik kalian melakukannya juga sangat baik. Dilakukannya baik 

atau tidak, itu adalah persoalan pengikut Dafa, mereka orang-orang di dunia ingin memilih 

apa, itu adalah urusan mereka. Namun di dalam menyelamatkan semua makhluk, walau 

bagaimanapun kalian melakukannya, sesungguhnya ada sekelompok kehidupan, adalah 

tak tertolong lagi. Kalian di dalam mengklarifikasi fakta, di dalam berhubungan telepon ke 

daratan Tiongkok, di dalam percakapan internet, akan menemukan orang yang sama 

sekali tak tertolong lagi, tetapi jangan terpengaruh apa pun oleh karena hal demikian, 

sedapat mungkin menyelamatkan mereka yang dapat diselamatkan. 

Di dalam mengklarifikasi fakta jangan memedulikan jabatannya apa, jangan timbul 

pikiran apa pun, mereka terutama sebagai manusia, niscaya mempunyai kesempatan 

memilih untuk masa depan sendiri. Tak peduli apa pekerjaannya, pertama dia harus 

mempunyai masa depan, ini adalah yang terpenting bagi manusia. Dalam mengklarifikasi 

fakta di saat menyentuh masalah pokok manusia, bersamaan merasa pengikut Dafa 

betul-betul sedang menolong dia, saya kira sisi manusia yang memahami akan tampak ke 

luar. 

Orang-orang Tionghoa yang berada di luar Tiongkok mempunyai seribu satu 

pertalian dengan daratan Tiongkok, sanak famili dan teman-teman berada di Tiongkok, 

ada banyak orang sering mondar-mandir. Situasi Dafa di tingkat internasional mereka 

telah melihatnya, tentu akan diceritakannya ke dalam negeri Tiongkok, diceritakannya 

kepada famili dan teman mereka, mereka niscaya adalah media hidup. Tak peduli 

seberapa banyak pengenalan mereka terhadap Dafa, mengerti atau tidak, mereka juga 

akan menceritakan situasi demikian ke sana. Terutama terhadap pejabat-pejabat 

pemerintah itu, anda jangan memandang jabatannya apa, tahun-tahun dulu saat Shifu 

mengajarkan Dafa ini, juga hanya memandang orangnya, tidak memandang 

kedudukannya di tengah masyarakat, tidak memandang bentuk organisasi perkumpulan 

apa pun, juga tidak ada perbedaan mengenai pekerjaannya mulia atau hina, apa pun 

tidak dipandang, hanya memandang hati manusia. Anda jangan menganggapnya sebagai 

pejabat tinggi apa-apa, anda adalah sedang menolong jiwanya. Semua itu hanyalah 

pekerjaan di tempat manusia sini, hari ini mereka mengutus dia yang melakukan, maka 

dia adalah pejabat, esok hari mereka tidak lagi mengutus dia yang melakukan, dia 

niscaya jadi biasa-biasa saja, oleh sebab itu menyelamatkan manusia, menolong manusia 

tidak memandang hal-hal tersebut. 

Pengikut: Mengapa kekuatan lama dalam alam semesta telah mengatur dua macam 

sistem sosial di dunia yang berbeda total? 

Shifu: Masalah ini jika dibicarakan sangat besar, saya dapat mengutarakannya kepada 

anda semua secara singkat dari satu sudut pandang. Anda semua tahu, dua ribu tahun 

lalu negeri Roma sangat perkasa, sesungguhnya manusia dari bangsa apa pun dapat 

berjaya di dunia, itu adalah kemuliaan yang dianugerahkan Dewa kepada mereka, namun 

jika mereka dengan demikian malah menganiaya Dewa, maka Dewa akan menarik 

kembali kemuliaannya dan menghukum mereka. Oleh karena itu di dalam sejarah 

kekuatan lama demi meninggalkan kesaksian bagi pelurusan Fa di kemudian hari, juga 
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agar kaum Kristiani pada waktu itu dapat terhapus dosa-dosanya di dalam penderitaan, 

untuk membangun keagungan De seorang Dewa, dan meninggalkan kebudayaan serupa 

itu, mereka telah memilih seorang yang bernama Nero menjadi raja Roma, yang merusak 

moralitas manusia, telah melakukan banyak sekali hal bodoh dan hal buruk, juga telah 

melakukan perbuatan jahat paling besar dengan menganiaya kaum Kristiani, dengan 

demikian membuat negeri Roma yang makmur perkasa semenjak itu merosot. 

Khusus menghadapi pengikut Dafa di dalam pelurusan Fa sekarang ini, kekuatan 

lama menganggap Nero itu sudah tidak potensial lagi, maka harus dicari seorang yang 

lebih jahat, bodoh, dan tak tahu malu, bersamaan itu di saat sebelum Dafa akan 

disebarluaskan di dunia, perlu diciptakan sebuah benda untuk dipergunakan bagi Dafa 

nanti, sedangkan benda tersebut, masih harus mencapai taraf yang dapat dipergunakan, 

dia adalah partai X. Mereka telah menciptakan dia, harus melalui satu periode proses 

sejarah, agar dia dapat mengumpulkan pengalaman-pengalaman memerintah secara 

paksa, agar dia di dalam mempertahankan krisis yang eksis selamanya, meningkatkan 

berbagai tindakan paksaan mereka. Karena manusia dunia yang berkeyakinan pada 

Tuhan tidak mungkin mencapai taraf yang sedemikian rupa hingga tidak takut terhadap 

langit dan bumi, berani melawan langit, bumi dan manusia, oleh sebab itu disuruh dia 

menjebol keyakinan manusia terhadap Tuhan, dan berbasis pada doktrin ateis sebagai 

dasar. Proses periode ini berlangsung ratusan tahun, karena waktu itu di saat melakukan 

pekerjaan ini, sudah harus memikirkan pada langkah terakhirnya bagaimana 

menghapusnya, maka cikal bakal berdirinya dia tentu tidak akan terhormat. 

Sesungguhnya kita semua juga tahu, komune Paris adalah pemberontakan sekelompok 

berandal masyarakat. 

Saya bukanlah mencaci partai X, karena mereka juga mengatakan mereka sendiri 

adalah “kaum proletar berandalan.” Saya ingat di saat mempelajari teori pada masa 

Revolusi Besar Kebudayaan sudah pernah dibicarakan hal ini, disebutkan bahwa 

berandal masyarakat ini adalah pertentangan musuh dan aku ataukah pertentangan intern 

rakyat. Ketika membahas masalah ini, ada orang yang mengatakan bahwa berandal 

dapat meningkat menjadi pertentangan musuh dan aku, ada orang justru tidak setuju. 

Alasan tidak setuju karena dikatakan komune Paris adalah pemberontakan kaum 

berandal, dan itu adalah cikal bakal kita partai X. Jika dibicarakan bukanlah lelucon, 

karena yang mereka katakan adalah "kaum proletar berandalan," sekarang 

kedengarannya tidak enak, maka dihilangkan dua huruf "berandalan" itu, disebut "kaum 

proletar." 

Karena dia adalah berlawanan dengan alam semesta, dengan kata lain, dua macam 

unsur positif dan negatif dalam alam semesta semuanya bertentangan dengan dia. 

Sesungguhnya alam semesta ini terbentuk oleh dua macam unsur kehidupan positif dan 

negatif, boleh dikatakan alam semesta juga menentang dia. Oleh sebab itu, Buddha, Tao, 

Dewa dan Iblis dalam alam semesta semuanya ingin memberantasnya, dengan begitu dia 

setiap saat akan menghadapi kemungkinan diberantas dengan kepungan yang berlapis-

lapis. Akan tetapi, munculnya dia juga bukan sebuah masalah yang sederhana, dapat 

membuat dia bertahan ratusan tahun juga bukan sebuah masalah yang sederhana, 

adalah karena kekuatan lama alam semesta setelah menggemblengnya hingga matang, 
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ingin digunakannya sekarang bagi Dafa, juga karena kekuasaan politik mana pun di dunia 

tidak ada yang mampu melakukan hal semacam ini. Tetapi mengapa membutuhkan 

waktu yang begitu panjang? Saya sudah mengatakan, dia harus digemblengnya hingga 

dapat mencapai taraf yang demikian, dengan begitu seyogianya membutuhkan sebuah 

proses, di tengah berlangsungnya proses tersebut bagi dia juga berbahaya, karena 

seluruh alam semesta bertentangan dengan dia. Kehidupan di bumi berpadanan dengan 

kehidupan di atas langit, oleh sebab itu seluruh kehidupan alam semesta dari bumi hingga 

langit merupakan ancaman bagi dia. Kekuatan lama harus berusaha mempertahankannya. 

Manifestasi di manusia sini juga dapat memperlihatkan manifestasi yang ada di atas langit, 

kekuatan lama menguasai secara langsung yang di atas langit, sedangkan di bumi 

manusia sini juga tidak kalah penting, tidak dapat dimusnahkan dari permukaan, maka 

dibuatnya supaya dapat mencapai taraf yang menandingi di bidang militer, bersamaan itu 

menjadi sebuah kubu yang besar. 

Di dalam masyarakat yang normal, keadaan rakyat bersama kekuasaan negara 

adalah cara berkehidupan normal yang diberikan Dewa alam semesta kepada manusia. 

Para Dewa alam semesta demi menghapus unsur ini dari partai tersebut, juga membuat 

bangsa-bangsa reguler di bumi menjadi kuat di bidang militer, namun dengan penguatan 

ini lagi-lagi merupakan ancaman bagi dia, maka kekuatan lama juga memperkenankan 

dia menjadi kuat. Dengan demikian timbullah persaingan militer pada tahun 60-an abad 

yang lalu, manusia memasuki krisis perang dingin, saling berlomba di bidang militer, 

mengembangkan besar-besaran industri militer, menyelidiki dan memproduksi senjata 

canggih. Tujuan kekuatan lama ialah tidak membiarkan dia dirobohkan atau hilang 

keampuhannya sebelum sampai pada masa penggunaan, maka walau bagaimanapun 

harus membuat dia dapat bertahan, harus melewati proses periode tersebut dalam 

sejarah, bersamaan itu di dalam krisis dapat membuat dia menjadi lebih menerapkan 

pemaksaan. Berjalan hingga sekarang bagi dia boleh dikatakan juga cukup sulit dalam 

bertahan. Namun pada saat waktunya dipergunakan, jika terlalu kuat juga tidak baik, 

karena pada waktu itu kubunya besar sekali. 

Di sini saya tidak bermaksud melecehkan partai tersebut, saya sedang 

membicarakan bagaimana alam semesta mengatur hal ini, kita tidak terlibat dalam politik, 

namun saya apa pun juga tahu, tentu saja, kamu menganiaya pengikut Dafa, saya baru 

mengutarakannya mengapa. Tadi menyinggung hal ini saya lanjutkan pembicaraan. Pada 

waktunya menggunakan dia, tentu tidak boleh begitu kuat, karena yang diselamatkan 

adalah orang-orang di seluruh dunia, jika begitu banyak negara menganut sistem 

semacam ini, orang-orang di situ bagaimana diselamatkan? Maka kekuatan lama 

membuat ekonomi dari masyarakat normal merosot dalam skala besar, bersamaan itu 

mencerai-beraikan sistem raksasa yang telah bersusah payah bertahan selama satu abad. 

Di dalam pencerai-beraian seperti ini tidak sampai timbul pembalasan, konflik, dengan 

stabil tercerai-berai, hanya tinggal di tempat Tiongkok itu, karena Dafa diajarkan di sana, 

dengan demikian telah berhasil digemblengnya, juga untuk digunakan di sana, maka 

hanya tersisa di tempat ini, yang lainnya sudah tercerai-berai. Ini adalah mengapa setelah 

muncul seratus tahun, sekarang mendadak tercerai-berai. Orang-orang di dunia tidak 

akan dapat membayangkannya. Dewa menguasai segala-galanya dari manusia, manusia 
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tidak ada kata apa pun yang dapat diperhitungkan, semuanya dikuasai oleh yang di atas. 

Dengan begitu Tiongkok tampaknya sangat terkucil, maka masih perlu disisakan 

beberapa negara yang kecil, misalnya Korea Utara dan lainnya, namun mereka tidak 

dapat melakukan hal besar dengan potensi ekonomi dan kekuatan militer yang dimiliki, 

tetapi masih berfungsi sebagai teman, untuk memberikan secercah harapan agar tidak 

musnah. 

Anda sekalian juga telah melihat, beberapa puluh tahun ini negara Amerika Serikat 

sangat kuat di bidang militer, juga sangat kuat di bidang ekonomi, Amerika Serikat selalu 

ingin mengurusi sejumlah kejadian pelanggaran HAM, penindasan atas kebebasan 

menganut kepercayaan dan banyak hal-hal lainnya, untuk membela keadilan di tengah 

masyarakat internasional. Hal-hal demikian juga merupakan sesuatu yang tidak dapat 

dijelaskan oleh orang-orang. Kelompok berandal yang menganiaya pengikut Dafa ini 

mengatakan Amerika Serikat adalah polisi internasional, sesungguhnya, Amerika Serikat 

betul-betul adalah polisi internasional yang diatur oleh kekuatan lama. Tiongkok adalah 

pentas dari pertunjukan sejarah ini, berbagai negara di seluruh dunia adalah penonton 

juga merangkap aktor. Akan tetapi, tata tertib masyarakat ini harus ada orang yang 

memelihara, tidak boleh berlaku sembrono. Dahulu prinsip di tingkat manusia ini disebut 

yang menang memerintah negara, dengan kekuatan militer menaklukkan dunia, yang kuat 

menjadi pahlawan, ini adalah berlawanan dengan prinsip alam semesta, namun anda 

dapat berhasil melakukannya adalah karena Dewa yang memperkenankan anda berhasil, 

karena anda dapat melakukan dengan baik, Dewa akan menganugerahkan kemuliaan 

bagi anda, membuat anda makmur dan perkasa, ini adalah prinsip manusia yang dahulu. 

Jika seluruh umat manusia menjadi damai, Amerika Serikat secara otomatis akan 

mengundurkan diri dari peranan sejarah. Yang saya utarakan adalah pengaturan 

kekuatan lama terhadap masalah ini, demikianlah asal mulanya. 

Pengikut: Akhir-akhir ini timbul beberapa kebingungan perihal hubungan perasaan, 

(hadirin tertawa) saya merasa sangat sulit dalam hal ini. 

Shifu: Saya boleh menjawab secara demikian pada anda sekalian, asalkan sesuatu hidup 

di lingkungan masyarakat manusia ini, tak peduli anda adalah manusia, batu, tumbuhan 

atau hewan, semuanya terlarut oleh Qing2 ini. Di celah-celah partikel juga terisi oleh Qing. 

Dari itu seorang manusia biasa ingin lari meninggalkan Qing adalah tidak mungkin, hanya 

dengan Xiulian niscaya dapat dilakukan. Sedangkan bentuk Xiulian kita sekarang, saya 

sudah mengatakannya kepada anda sekalian adalah bentuk Xiulian yang sedemikian 

rupa, dengan demikian disisakan sedikit unsur benda manusia biasa ini, agar kalian 

sekarang dapat membuktikan kebenaran Fa, jika tidak ada unsur benda manusia biasa ini, 

saya beri tahu kalian semuanya, kalian tentu tidak dapat membuktikan kebenaran Fa di 

sini, juga tidak dapat dibicarakan tentang hal penyelamatan semua makhluk. Adalah 

sesuatu yang tidak mungkin untuk menyuruh Dewa sekarang juga meluruskan Fa di sini, 

dan menyelamatkan semua makhluk, karena jarak perbedaannya terlampau besar, Dewa 

sama sekali tidak akan memandang penting terhadap manusia, hanya kalian yang berada 

                                                 
2
 Qing -- Perasaan, sentimen. 
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di tengah manusia baru dapat memandang penting terhadap kehidupan di sini, karena 

kalian masih menyisakan unsur benda manusia di permukaan, baru dapat melakukannya. 

Anda semua tahu manusia adalah satu tingkatan dalam alam semesta, adalah satu 

tingkatan yang mesti ada. Maka harus diselamatkan, juga harus diluruskan Fa. Dengan 

demikian setelah memiliki unsur benda manusia ini, baru dapat melakukan pekerjaan 

Dafa, juga dapat Xiulian, akan tetapi, jika anda tidak memerhatikan niscaya akan 

diganggu olehnya, adalah demikian asalnya. Belakangan ini saya telah melihat beberapa 

artikel yang ditulis oleh praktisi, yang meninggalkan rumah dan mengembara 

menceritakan tentang isterinya sebagai pengikut Dafa bagaimana baiknya, namun di 

dalam perkataannya saya telah melihat Qing dia di dalamnya; juga ada orang 

menceritakan suaminya bagaimana baiknya, saya juga telah melihat adanya Qing. Ini 

bukan berarti kalian melakukannya tidak benar, artikel-artikel tersebut manusia biasa juga 

ada yang melihat, di tengah pelurusan Fa setelah manusia biasa melihatnya, masih akan 

bermanfaat bagi mereka, saya juga tidak dapat mengatakan itu tidak baik. Sesungguhnya, 

tak lain juga dikarenakan masih memiliki unsur benda manusia ini, yang menyebabkan 

kalian begini. 

Akan tetapi, saya pikir, sebagai orang Xiulian, kalian tidak boleh dikendalikan begitu 

saja oleh Qing. Namun kalian berpikir, seandainya dalam aspek ini sudah dikultivasi 

dengan baik, saya betul-betul tidak terusik oleh Qing, saya niscaya seperti sepotong plat 

besi. Bukan demikian maksudnya, orang Xiulian adalah berbelas kasih, jika anda benar-

benar dapat memandang semua makhluk dalam kondisi pikiran lurus yang kuat, coba 

anda pikirkan, dapatkah hal ini terjadi? Tentu saja kadang-kadang kalian mengatakan, 

saya sudah berupaya keras namun tetap tidak berhasil, apakah upaya keras anda itu 

semata-mata untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah kondisi Xiulian anda benar-benar 

telah mencapai tahap tersebut? Tentu, saya hanya membicarakan tentang praktisi yang 

menyampaikan lembaran pertanyaan ini. Walau bagaimanapun, sebagai orang Xiulian, 

kalian harus menghadapinya dengan benar, jika tidak, kekuatan lama akan menciptakan 

kerunyaman bagi kalian atas dasar hal tersebut. Selain praktisi baru, semenjak 20 Juli 

tahun 1999, Shifu sudah tidak lagi menciptakan tahap ujian Xiulian pribadi apa pun bagi 

kalian, karena Xiulian pribadi kalian secara menyeluruh telah beralih ke arah 

penyelamatan semua makhluk dan membuktikan kebenaran Dafa. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Orang-orang yang kita temui di dalam mengklarifikasi fakta, apakah semuanya 

merupakan orang yang mempunyai hubungan takdir dengan kita? Apakah merupakan 

para makhluk dalam dunia kita? 

Shifu: Fashen saya bisa mengatur secara demikian, kekuatan lama juga bisa 

mengaturnya demikian. Tentu saja, mungkin di dalam mengklarifikasi fakta, anda sungguh 

mempunyai cara, cara anda menjelaskannya dapat menyentuh lebih banyak hati orang, 

ada kemungkinan para makhluk yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan anda 

juga turut diselamatkan oleh anda, bukankah kita berbelas kasih? Anda mempunyai cara 

yang dapat mengubah dia, mungkin akan mengalami keadaan yang demikian. Dapat juga 

dikatakan, dalam hal menyelamatkan semua makhluk, kita tidak dapat membedakan 

apakah dia itu yang patut saya tangani atau tidak patut saya tangani. Anda tidak dapat 
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membedakannya dengan jelas. Ini berarti terdapat sifat hati yang membedakan, ini 

bukanlah belas kasih dari Sang Maha Sadar. Hal ini tidaklah sama dengan manusia biasa, 

orang dari keluarga saya akan saya perlakukan baik secara khusus, yang bukan dari 

keluarga saya tidak demikian. Bagaimana itu dapat diperbolehkan? Belas kasih, belas 

kasih itu bukanlah Qing manusia. 

Pengikut: Pengikut Dafa propinsi Sichuan beserta anggota keluarganya kirim salam 

kepada Shifu. 

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

Pengikut: Pengikut Dafa berbagai daerah di propinsi Sichuan yang mengalami 

penganiayaan dalam penjara, kamp kerja paksa, tempat tahanan dan rumah sakit jiwa 

kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Keadaan di propinsi Sichuan 

semuanya saya juga jelas, Shifu sangat jelas sekali. 

Pengikut: Dalam menghadapi penganiayaan kekuatan lama, tenaga kondensasi 3 dari 

pengikut Dafa adalah sangat penting, bagaimana baru dapat meningkatkan diri secara 

keseluruhan dengan pesat? 

Shifu: Anda semua tahu saya sejak semula tidak mengatakan "bersatu," karena itu 

adalah cara pemaksaan dari manusia biasa, adalah formalitas. Bagi orang Xiulian yang 

dibicarakan adalah peningkatan Xinxing, peningkatan secara dasar. Seorang yang Xiulian 

tahu dia harus bagaimana berbuat, jika tidak dilakukan dengan baik, saya katakan itu 

adalah karena belum belajar Fa dengan baik, bukankah demikian? Apa yang harus 

dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan, bukankah kita sendiri sudah tahu jelas? 

Sesungguhnya memang harus jelas. Akan tetapi, di berbagai tempat terdapat orang 

penghubung, terdapat Himpunan Dafa dan Pusat Bimbingan, dengan demikian, 

seyogianya perlu berkoordinasi secara keseluruhan. Begitu ada seseorang berpikir kita 

sekarang melakukan apa, besok masih harus melakukan apa, anda semuanya sudah 

tahu, sekarang masih belum dapat mencapai kondisi yang demikian, maka harus ada 

orang yang tampil untuk mengoordinasi dan menghubungi, untuk melakukan hal-hal 

tersebut. Dewasa ini pengikut Dafa baik membuktikan Fa secara kolektif, maupun anda 

sendiri mengklarifikasi fakta, semuanya adalah demi keperluan Dafa. Bila demi keperluan 

pelurusan Fa, anda sudah seharusnya melakukan dengan baik, tidak ada dalih apa pun 

yang dapat dikatakan. Jangan menonjolkan status pribadi, juga jangan merasa diri sendiri 

berbeda dengan orang lain, kalian semua adalah sebuah partikel, dalam pandangan saya, 

siapa pun tidak lebih unggul dari yang lain, karena kalian adalah saya yang menyauknya 

pada saat yang bersamaan. (Tepuk tangan) Ada yang lebih unggul sedikit 

kemampuannya dalam aspek ini, ada yang lebih unggul sedikit kemampuannya dalam 

aspek itu, anda jangan berpikir yang bukan-bukan karena hal tersebut. Anda mengatakan 

bahwa saya memiliki kemampuan yang betapa besar, dapat melakukan banyak hal, 
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semua itu adalah Fa yang menganugerahkannya kepada anda! Jika anda tidak 

menyanggupi tentu tidak diperkenankan. Adalah demi keperluan pelurusan Fa yang 

membuat kecerdasan anda mencapai tahap demikian, oleh sebab itu anda jangan sekali-

kali menganggap diri sendiri betapa hebat. Ada praktisi ingin agar saya melihat 

kemampuannya, sesungguhnya saya pikir, semua ini adalah saya yang berikan, tidak 

perlu dilihat. (Hadirin tertawa. Tepuk tangan) 

Pengikut: Saya sebagai pengikut ada kalanya betul-betul bingung dan terganggu. Di 

dalam Xiulian, Qing ini benar-benar sulit dilepas, dan juga sejak mulai Xiulian, sepertinya 

tiap cobaan yang dilewati adalah cobaan perihal Qing, dalam kehidupan ini cobaan Qing 

ibarat cobaan fatal yang tak dapat ditawar lagi. 

Shifu: Kalian semua sudah mendengarnya dengan jelas bukan? Oh, kamu ini 

menganggap Qing sebagai cobaan, itu dikarenakan anda belum melepasnya, maka anda 

selalu harus menghadapinya. (Hadirin tertawa) Tetapi saya tidak bermaksud memaksa 

kalian untuk melepasnya sekarang juga, saya hanya menunjukkannya bagi kalian, ini 

bukanlah yang dapat kalian lakukan dalam sekejap. Di saat saya memberi tahu kalian 

demikian halnya, maka kalian banyaklah belajar Fa. Ketika pikiran lurus makin kuat, saat 

anda benar-benar berbelas kasih kepada semua makhluk, niscaya tidak akan ada lagi 

Qing yang datang mengganggu anda, lagi pula semua orang dalam keluarga yang 

berkaitan dengan Qing tidak lagi menyebut anda tidak berperasaan terhadap mereka, 

juga tidak akan timbul konflik lagi dikarenakan masalah Qing ini. Pangkal 

permasalahannya tetap adalah harus meningkatkan diri sendiri. 

Saya dapat merasakan kondisi yang menderita di dalam pikiran anda, sungguh 

menderita, namun penantian anda selama ribuan tahun bukankah untuk saat sekarang?! 

Kesempurnaan di kemudian hari yang akan dicapai dapatkah sebanding dengan hal-hal 

yang anda tanggung sekarang? (Tepuk tangan) Ah, saya kadang-kadang berpikir, 

seandainya sekarang saya tidak menyelamatkan kalian, dan saya juga adalah satu di 

antara kalian, aduh, itu mudah sekali bagi saya untuk melepaskan hal-hal sedikit ini! 

Mungkin Shifu telah melihat semua hal ini ke akarnya barulah mengatakan demikian, ha 

ha. (Shifu tertawa) 

Pengikut: Berhubung keterikatan hati, sudah lama berada dalam sebuah kondisi yang 

tidak baik, ingin melakukan pekerjaan Dafa dengan baik, namun takut kondisi tidak baik 

itu akan memengaruhi praktisi lain, apakah harus melepaskan pekerjaan untuk 

berkultivasi sungguh-sungguh selama satu periode waktu? 

Shifu: Belajar Fa sambil melakukan pekerjaan Dafa tidak berpengaruh apa-apa, Shifu 

juga tidak ada pendapat apa. Di samping itu, kita yang hadir di sini, apakah anda seorang 

siswa, atau menjabat suatu pekerjaan, kalian tidak boleh melepaskan peran kalian dalam 

masyarakat manusia, kalian harus melakukan dengan baik segala sesuatu yang harus 

kalian lakukan, bersamaan itu dapat memberikan fasilitas bagi pekerjaan membuktikan 

kebenaran Fa, dan mengklarifikasi fakta yang kalian lakukan. Jika tidak demikian, saat 

kalian tidak mendapat jaminan dalam hal ekonomi, tiap hari selalu memikirkan masalah 

penginapan dan masalah pangan, bahkan kehidupan dasar saja juga tidak terjamin, 
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bagaimana kalian mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk membuktikan kebenaran 

Fa? Bukankah ini merupakan gangguan? Jangan menciptakan kerunyaman secara 

dibuat-buat, jangan menganggapnya sebagai sudah semestinya. Jika anda mempunyai 

sumber ekonomi yang lebih baik, anda ingin mengubah cara hidup, hal itu saya tidak 

keberatan, yang saya katakan adalah, jika kalian tiap orang tidak menunaikan pekerjaan, 

itu mutlak tidak dibenarkan. 

Apakah kalian tahu betapa pentingnya bentuk Xiulian pengikut Dafa yang sekarang 

ini? Di masa akan datang di tempat manusia ini, manusia menjadi Dewa sudah bukan 

dongeng lagi. Dahulu di tempat manusia ini membicarakan Xiulian, semuanya adalah Fu 

Yuanshen4 yang Xiulian, orangnya sama sekali tidak Xiulian. Untuk masa yang akan 

datang, yaitu masa akan datang yang kalian bangun, di tempat ini niscaya telah 

ditinggalkan jalan bagi manusia untuk menjadi Dewa! Segala sesuatu yang kalian lakukan 

sekarang adalah realitas dari pertimbangan masa akan datang, di samping melakukan 

pekerjaan manusia biasa juga dapat Xiulian. Jika kalian melangkah secara ekstrem, 

kalian akan merusak jalan ini, maka tidak boleh melangkah secara ekstrem. Anda lakukan 

saja dengan baik apa yang harus anda lakukan di dalam masyarakat dengan penuh 

martabat, juga lakukan Xiulian, maka sepenuhnya dapat mencapai kriteria yang harus 

dicapai oleh orang Xiulian, kriteria untuk dapat mencapai kesempurnaan, karena manusia 

akan datang memang adalah demikian jalannya. 

Masyarakat manusia di masa mendatang tidak ada agama, setiap orang adalah satu 

anggota dalam masyarakat, orang-orang berperan serta dalam segala sesuatu di tengah 

masyarakat, mungkin di dalam buku pelajaran yang dipelajari para murid akan dijelujuri 

prinsip hukum dari Fa di tingkat manusia ini beserta makna terkandung yang tinggi 

tingkatannya. Oleh sebab itu di dalam pelurusan Fa kali ini dapat membuat manusia 

menjadi Dewa, ini bukanlah perubahan pada satu tingkatan manusia ini, dia menyangkut 

penyempurnaan dan pengharmonisan dari sistem segenap alam semesta, adalah 

penyempurnaan dan pengharmonisan dari Fa. Peristiwa seperti manusia menganiaya 

Dewa yang menyelamatkan manusia tidak akan terjadi lagi, kejadian seperti Yesus dipaku 

di atas salib itu tidak boleh terjadi lagi. Dengan demikian, bagaimana kita menempuh jalan 

Xiulian dengan baik di tempat manusia ini niscaya menjadi sangat penting sekali. 

Pengikut: Bagaimana pengikut Dafa sebagai satu tubuh kesatuan mengembangkan 

fungsinya di dalam pelurusan Fa? 

Shifu: Saling berkoordinasi. Saat melakukan pekerjaan secara kolektif dan melakukannya 

sendiri, atau beberapa orang bersama-sama melakukan, semuanya harus berkoordinasi 

dengan baik. Dengan adanya Fa, kalian tidak akan salah melakukan sesuatu, karena 

anda sekalian telah matang digembleng, seharusnya tahu bagaimana berbuat. Pada satu 

masa akhir-akhir ini, saya apa pun tidak mengurusi kalian, masalahnya ini dan itu yang 

kalian refleksikan kepada saya, semuanya sedang saya amati, karena saya tidak dapat 

membiarkan kalian selamanya tidak dapat meninggalkan saya, saya tidak dapat 

merampas kesempatan bagi kalian untuk menegakkan keagungan De diri sendiri, kalian 
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harus menempuh jalan sendiri, bila jatuh tersandung juga tidak apa-apa, agar anda tahu 

bagaimana bangkit lagi, agar anda tahu bagaimana menyayangi semua yang anda 

lakukan, selanjutnya melakukan segalanya dengan lebih baik. Maka saya tidak lagi 

menuntun kalian, sedapat mungkin menyuruh kalian banyak berpikir, yaitu memberi 

kesempatan kepada kalian, memberi kesempatan bagi kalian untuk melangkah sendiri. 

Ketika timbul masalah secara keseluruhan saya tentu akan berbicara, banyak hal-hal 

yang konkret, dalam keadaan secara umum saya tidak mengatakannya lagi. 

Pengikut: Gaya tangan di saat memancarkan pikiran lurus apakah akan memengaruhi 

hasilnya? 

Shifu: Dibicarakan secara prinsip, asalkan anda sadar dalam kearifan, ada atau tidaknya 

gerakan tidak berpengaruh. Akan tetapi, dari gerakan yang anda lakukan dapat 

memperlihatkan apakah anda memasuki keheningan, atau anda telah tak sadarkan diri. 

(Shifu tertawa) Oleh sebab itu di saat memancarkan pikiran lurus anda sekalian haruslah 

sadar. Kondisi saat itu bagaimana? Adalah sangat nyaman, sepertinya apa pun telah 

terhenti, tubuh ini seluruhnya diliputi oleh energi. 

Pengikut: Di masa khusus pelurusan Fa ini, ada pengikut Amerika Serikat pekerjaannya 

terpengaruh oleh keadaan ekonomi sehingga kehilangan… 

Shifu: Ini adalah yang dilakukan oleh kekuatan lama. Kalian selalu ingat satu hal ini, 

segala gangguan yang sekarang timbul di antara pengikut Dafa, semuanya tidak kita akui, 

apa yang seharusnya tidak terjadi semua adalah pengaturan dari kekuatan lama, mereka 

memandang Xiulian pribadi kalian adalah nomor satu. Tentu saja, kesempurnaan pribadi 

adalah nomor satu, jika anda tidak dapat mencapai kesempurnaan, apa pun tidak dapat 

dibicarakan lagi. Akan tetapi pengikut Dafa sekarang ini tidaklah sama dengan Xiulian 

periode apa pun dalam sejarah, karena kalian mempunyai tanggung jawab lebih besar 

yang melampaui kesempurnaan pribadi kalian. Menyelamatkan semua makhluk, 

membuktikan kebenaran Fa, ini adalah jauh melampaui Xiulian pribadi kalian, ini adalah 

masalah yang lebih besar, ini adalah yang tidak dapat diposisikan dengan betul oleh 

kekuatan lama, sehingga terus mengganggu kalian. Kita harus menyangkal mereka, 

dengan pikiran lurus menghadapi semua ini. 

Pengikut: Dalam satu periode membuktikan kebenaran Fa, telah mengalami banyak 

penderitaan dan cobaan, saya dapat melewatinya dengan teguh, setelah ke luar negeri, 

terutama beberapa bulan belakangan ini, karma pikiran hebat sekali, bahkan di antaranya 

ada rasa tidak hormat terhadap Shifu, menyuruh saya melepaskan Xiulian dan lain-lain. 

Shifu: Saya kira, asalkan banyak belajar Fa, pikiran lurus-nya niscaya akan kuat. Ada 

sebagian praktisi, kadang-kadang kalian betul-betul sibuk dengan pekerjaan 

mengklarifikasi fakta, sehingga mengabaikan belajar Fa. Hal yang melampaui Xiulian 

pribadi pengikut Dafa, adalah saat sekarang membuktikan kebenaran Fa. Mengklarifikasi 

fakta sebenarnya, dan menyelamatkan semua makhluk, ini tentu adalah didasari oleh 

kesempurnaan pribadi, jika anda pribadi tidak dapat mencapai kesempurnaan, apa pun 

tidak dapat dibicarakan lagi. Membuktikan kebenaran Fa bukan untuk dilakukan oleh 

manusia biasa, hanya pengikut Dafa baru pantas melakukannya, oleh sebab itu, 



24 
 

banyaklah belajar Fa. Ada lagi, kita harus selalu berbuat lurus dalam segala hal, benar-

benar seperti orang Xiulian yang melakukannya, jangan biarkan kekuatan lama menyusup 

celah kekosongan, jika sampai dia menyusup celah kekosongan maka akan melakukan 

hal-hal yang begini dan begitu. 

Apakah kalian tahu? Tingkat tinggi kekuatan lama mengatur babak penderitaan ini, 

sebab pokoknya adalah di dalam apa yang disebut menggembleng pengikut Dafa, 

bersamaan juga pada masa tersebut sekalian memberantas kehidupan buruk dalam alam 

semesta, yaitu membersihkan alam semesta, ini adalah pengaturan kekuatan lama yang 

melakukannya demikian. Mereka menomor-satukan apa yang mereka kehendaki, bukan 

berdasarkan tujuan saya meluruskan Fa sebagai keperluan nomor satu. Oleh sebab itu 

saat menemui kerunyaman-kerunyaman ini, banyaklah mencari sebab dari aspek diri 

sendiri, lakukanlah dengan lebih lurus, jangan membiarkan kekuatan lama menyusup 

celah kekosongan. Kehidupan jahat yang dikendalikan oleh kekuatan lama telah melihat 

kesudahan mereka yang akan dimusnahkan, mereka seperti di dalam kekacauan, 

pokoknya seperti anjing di saat kepepet melompati tembok, hal buruk apa pun juga 

dilakukan. Anda sekalian perhatikanlah hal-hal tersebut, jangan membiarkan mereka 

menyusup celah kekosongan. 

Pengikut: Pengikut dari kota Weifang propinsi Shandong kirim salam kepada Shifu. 

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

Pengikut: Praktisi Falun Gong yang dipaksa telah menjalani cuci otak masih ingin Xiulian, 

dia mengatakan Shifu sekarang tidak memedulikan dia lagi. Apakah Shifu masih 

memedulikan dia? 

Shifu: Pemikiran demikian adalah keterikatan baru yang disebabkan dirinya merasa tidak 

berbuat semestinya terhadap Shifu, terhadap Dafa, sudah keadaan begini masih berpikir 

dengan menggunakan pemikiran manusia, masih tidak sadar barulah mengatakan 

demikian. Peristiwa ini belum berakhir, selama belum berakhir bukankah yang anda 

lakukan itu baik atau buruk, juga merupakan hal-hal di dalam proses Xiulian? Memang 

demikian! Anda sekalian tahu, dahulu berkultivasi Tao adalah sangat sulit, seseorang 

asalkan timbul sebuah pikiran tidak benar di dalam menghadapi cobaan, dia akan 

kehilangan kesempatan selamanya untuk berkultivasi Tao, itu adalah pasti. Kekuatan 

lama mengira saya juga beranggapan demikian. Baiklah, sekarang paksa dia menulis 

suatu pernyataan, kamu Li Hongzhi tentu tidak menghendaki dia lagi, karena dia telah 

mengkhianati kamu, kamu begitu susah payah menyelamatkan dia, dia malah telah 

mengkhianati kamu, kamu sudah pasti tidak menghendaki dia lagi, tidak dikehendaki lalu 

bagaimana? Dimusnahkan. 

Kekuatan lama memang berpikir demikian, mereka juga mengatur secara demikian. 

Namun saya tidak melakukan demikian, saya justru ingin berhasil menyelamatkan dia. 

Hari ini dia belum melakukan dengan baik, bukankah kamu kekuatan lama masih terus 

menganiaya? Saya suruh dia besok melakukannya lagi, harus melakukannya dengan baik! 

(Tepuk tangan) Realitas membuktikan, bukankah pengikut Dafa makin lama makin arif, 

makin lama makin sadar, melakukannya makin lama makin baik? Makin lama makin 
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teguh?! (Tepuk tangan) Seandainya anda pada akhirnya benar-benar dapat bersikap 

teguh, segala yang dahulu anda lakukan hanya merupakan perwujudan di dalam proses 

Xiulian belaka. Sesungguhnya memanglah demikian. Shifu telah bersikap belas kasih 

yang paling besar dalam menghadapi hal ini. (Tepuk tangan) 

Tetapi ada sebagian orang betul-betul tidak berbuat sebagaimana diharapkan, 

sesungguhnya adalah disebabkan oleh sifat hati ini. Anda sekalian juga melihat berita di 

situs web Minghui yang disodor balik dari dalam negeri Tiongkok, ada orang berbuat 

dengan terbuka dan penuh martabat, apa pun tidak ditakuti, dia niscaya tidak kena 

dianiaya; dikirim ke kamp kerja paksa, kejahatan di ruang dimensi lain tidak tahan 

menghadapinya, akhirnya juga harus dilepas ke luar. Ada orang yang justru takut ini takut 

itu, terdapat banyak sifat hati manusia, maka dianiayanya menjadi hebat, ketika dianiaya 

sampai hampir tak berdaya masih saja berada dalam keterikatan hati manusia tidak dapat 

keluar, membuat Dewa pelindung Fa gelisah namun tak berdaya. Mereka yang 

melangkah dengan membawa ketakutan hati, dapatkah saya memenuhi pencapaian 

kesempurnaan anda? Sesungguhnya semuanya adalah manifestasi dari hati manusia. 

Tentu saja sekarang dibicarakan di sini mudah, di bawah situasi yang begitu jahat 

sungguh tidak mudah. Itu adalah jalan manusia menuju Dewa, maka barulah terasa sulit! 

Pengikut: Saya adalah praktisi yang datang dari Korea, di dalam kegiatan pelurusan Fa, 

sering terjadi perselisihan dan konflik dalam kerjasama dengan sesama praktisi, ini tentu 

ada keterikatan hati pada diri sendiri, tidak tahu bagaimana seharusnya? 

Shifu: Tidak saja di Korea, di daerah lain juga dapat timbul konflik, pada tahun-tahun 

lampau di daratan Tiongkok di antara praktisi juga terdapat masalah yang demikian. Jika 

setiap orang merasa dirinya berkemampuan, merasa kemampuannya hebat, merasa apa 

yang dikatakannya betul, sehingga masing-masing tidak mau mengalah, sesungguhnya 

pada waktu itu, orang-orang yang tidak mau mengalah itu bermasalah. Yang dipikirkan 

dalam pikirannya adalah cara saya ini dapat melakukan sesuatu dengan lebih baik bagi 

Fa, dia tidak akan berpikir bahwa saya sedang menonjolkan diri sendiri, namun kekuatan 

lama justru menangkap kelemahan dia yang tidak mau mengalah itu, diperkuatnya terus-

menerus -- cara kamu betul, cara kamu betul, kamu betul berbuat demikian! Maka di saat 

itu adalah tidak sadar. Jika benar-benar dapat memikirkan sejenak pada diri sendiri 

secara arif, memikirkan juga sejenak pendapat orang lain, saya kira masalahnya akan 

dapat diatasi dengan baik. Pada saat demikian mengapa semuanya tidak memikirkan diri 

sendiri? Jangan takut kesempatan dipergunakannya cara anda menjadi hilang, lebih-lebih 

jangan ada perasaan tidak dapat menerima. 

Bagi Dewa, dia tidak melihat apakah cara anda dipergunakan atau tidak, yang 

dilihatnya pada saat itu adalah apakah anda dapat melepaskan hati tersebut. Jika dapat 

dilepaskan, walau cara anda tidak dipergunakan, namun dalam hal ini anda dapat 

melepas, lagi pula dapat membantu supaya pekerjaan tersebut dilakukan dengan lebih 

baik, anda niscaya meningkat, anda niscaya dapat naik tingkatan. Apa itu Xiulian? Ini 

tepat adalah Xiulian. Jika anda berpikir: saya harus bertahan di situ, saya harus 

menitikberatkan pendapat saya ini, kelihatannya adalah demi Fa, sesungguhnya adalah 

tidak arif, tidak benar-benar berpikir dengan melibatkan diri secara langsung, serta 
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mempertimbangkan ke depan dan ke belakang dengan lebih baik. Namun bila benar-

benar terdapat pemikiran yang tidak menyeluruh pada suatu masalah, sehingga dapat 

menimbulkan kerugian bagi Dafa, itu tentu tidak dibenarkan, apalagi terlihat adanya unsur 

keterikatan atau hati yang tidak murni. Oleh sebab itu kita haruslah matang di dalam Fa. 

Saya pernah membicarakan hal ini ketika ceramah Fa di kota Philadelphia, tiap saat 

begini boleh diperlihatkan lagi kepada para praktisi. Sebagaimana masalah ini sudah 

demikian mencolok, maka begitu sampai pada detik ini perlu diwaspadai. Tentu saja di 

saat saling berdebat, alasan-alasan objektif sangat mencukupi, kondisi yang dihadapi dan 

suasana saat itu tidak sama, keadaan realitas juga berbeda. Bagaimana kita menghadapi 

secara konkret, ini tetap merupakan sesuatu yang kalian harus lakukan dengan baik di 

dalam Xiulian. 

Pengikut: Apakah kekuatan lama menguasai benua Eropa dengan hebat sekali? 

Shifu: Saya melihat dia justru menguasai Tiongkok dengan hebat. (Hadirin tertawa) Sama 

dengan pada waktu itu di saat 20 Juli tahun 99, langit seakan telah runtuh, di setiap 

tingkatan semuanya penuh dengan kejahatan, hanya saja manusia tidak dapat melihatnya, 

di setiap tingkat dimensi telah dipenuhi segala kejahatan yang dipersiapkan oleh kekuatan 

lama untuk Dafa. Saya pernah mengutarakan kepada kalian bahwa pelurusan Fa dan Fa 

meluruskan dunia manusia dibagi menjadi dua tahap untuk dilakukan, seandainya saya 

menggabungkannya menjadi satu tahap dilakukan, itulah kejadiannya di mana seluruh 

dunia juga melancarkan serangan terhadap pengikut Dafa. Tentu saja, jika dilakukan 

sekaligus, pengikut Dafa jumlahnya juga banyak, akan ada tiga setengah miliar pengikut 

Dafa. Saya telah melakukannya dengan membaginya menjadi dua tahap, kelompok 

pertama adalah pengikut Dafa pada masa pelurusan Fa, kelompok kedua adalah mereka 

yang pada saat Fa meluruskan dunia manusia. Pada mulanya ketika kejahatan itu begitu 

turun, dia datang secara merambah langit dan menyelimuti bumi, namun di luar Tiongkok 

dia tidak dapat memerankan kekuatannya, oleh sebab itu mereka tentu harus 

mengumpulkan benda-benda jahat ini untuk secara khusus menghadapi seluruh pengikut 

Dafa yang ada sekarang, bagi kalian di saat itu boleh dikatakan sangat menakutkan. Demi 

mengurangi tekanan dan penganiayaan terhadap pengikut Dafa, saya memisahkan 

pengikut Dafa dengan benda-benda tersebut, biar kejahatan-kejahatan datang 

menghadap saya, bersamaan juga membasminya dengan cepat sekali dalam skala besar, 

maka pada waktu itu luka pada permukaan tubuh fisik saya sangat parah. Belakangan 

saya juga telah memberantas hampir seluruhnya, dengan menggunakan waktu satu tahun, 

jika tidak, pengikut Dafa betul-betul tidak dapat menahannya. Saya telah menahan 

mereka, sesungguhnya apa yang ditanggung oleh pengikut Dafa pada saat itu tidak 

sebanding dengan jumlah mereka yang besar beserta tingkat kejahatannya. (Tepuk 

tangan) Bukankah Nostradamus pada beberapa ratus tahun lalu pernah mengatakan 

bahwa pada bulan Juli tahun 99 maharaja teror akan turun dari langit? Jika peristiwa itu 

dilakukan sekaligus, itu merupakan bencana raksasa secara global, setiap orang juga 

tahu dia telah datang. Begitu saya membagi menjadi dua kali untuk dilakukan, kekuatan 

lama malah menjadi senang, karena orang-orang di luar Tiongkok tidak dapat merasakan, 

maka kejahatan tentu menyebarkan kebohongan besar di tengah penganiayaan, orang-

orang di dunia malah bersikap tidak peduli. 
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Pengikut: Di dalam proses penyebaran Fa dan pelurusan Fa, tempat Amerika Serikat ini 

mempunyai arti khusus apa? 

Shifu: Saya tidak pernah mengatakan mempunyai arti khusus apa. Saya dapat memilih 

pergi ke mana saja, saya telah memilih berpijak di Amerika Serikat. Semula kekuatan 

lama mengatur saya pergi ke Perancis, mereka juga pernah mengatakannya di dalam 

ramalan. Oleh karena berbagai macam sebab, saya telah tiba di Amerika Serikat. Bukan 

saya pilih kasih terhadap Amerika Serikat, saya beri tahu anda sekalian, semua orang di 

seluruh dunia juga pernah sebagai sanak famili saya, termasuk mereka yang paling jahat, 

jika tidak demikian, mereka tentu tidak mungkin ada kesempatan menjadi manusia pada 

saat sekarang. Sejarah adalah mereka yang menjalani kemari, adalah mereka yang 

memilihnya sendiri. Yang paling jahat adalah kekuatan lama, dia berani memanfaatkan 

kejahatan dengan sesuka hati membunuh orang-orang saya, karena manusia bukanlah 

milik mereka. Yang terisi dalam hati Shifu adalah seluruh manusia. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Shifu pernah mengatakan ada sebagian orang yang mempunyai takdir 

pertemuan besar masih belum memperoleh Fa, mohon tanya pada Guru terhormat, 

keadaannya sekarang bagaimana? 

Shifu: Keadaannya sekarang sulit dikatakan. Mengapa saya menyuruh kalian 

menyelamatkan mereka? Karena kalian tidak tahu di dunia ini kalian mempunyai berapa 

banyak sanak famili masa lampau, maka sedapat mungkin selamatkanlah! 

Pengikut: Masih ada berapa banyak orang yang mempunyai takdir pertemuan? 

Shifu: Saya beri tahu anda semua, jika tidak ada takdir pertemuan, tidak dapat menjadi 

manusia di dunia ini pada saat sekarang, seorang yang tidak mempunyai takdir 

pertemuan tentu tidak mungkin berada di dunia. (Tepuk tangan) Hanya saja di dalam 

proses sejarah, mereka telah mengatur dirinya memainkan peran yang berbeda. Kalian 

dapat menjadi pengikut Dafa, itu juga adalah kalian yang memilihnya sendiri di dalam 

sejarah; mereka yang disingkirkan karena menganiaya Dafa, juga adalah mereka yang 

memilihnya sendiri di dalam sejarah. Sebuah kehidupan telah menyimpang, selalu 

melakukan hal buruk, telah berubah menjadi begitu buruk, lambat laun sampai pada tahap 

yang demikian, itu adalah pilihannya. 

Pengikut: Menyangkal pengaturan kekuatan lama dan menyingkirkan keterikatan, tak 

hentinya berkultivasi meningkatkan diri, tidak memperkenankan kekuatan lama menyusup 

celah kekosongan, apa hubungannya di antara semua ini? 

Shifu: Anda dapat melangkah dengan lurus, yaitu pikiran lurus anda sangat kuat, berbuat 

menurut permintaan Dafa, berbuat menurut permintaan Shifu, anda niscaya sedang 

menyangkal kekuatan lama, anda juga sedang meluruskan jalan yang anda tempuh. 

Setan-setan busuk yang merusak Fa mereka senang jika kalian menjadi kacau, kekuatan 

lama memang ingin semua ini menuruti pengaturan mereka sebagai tujuan. Saya beri 

tahu anda semua, apa yang kalian lakukan saat ini semuanya adalah dilakukan menurut 

apa yang saya ajarkan kepada kalian, yaitu jangan membiarkan mereka menyusup celah 

kekosongan, jangan membuat mereka menemukan alasan untuk menganiaya. 
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Penganiayaan yang saat ini muncul di Tiongkok adalah yang tidak saya akui, kekuatan 

lama makin lama makin gugup ketakutan dikarenakan hal ini, sebab mereka tahu saya 

secara mutlak tidak dapat mengakui mereka, mereka sudah gemetar ketakutan dalam 

menghadapi hal ini. Kehidupan tingkat tinggi dari kekuatan lama telah dimusnahkan di 

tengah pelurusan Fa, mereka yang pada awalnya disekat dalam Triloka ini masih belum 

dapat melihat dengan seketika keadaan sesungguhnya perihal tingkat tinggi yang terakhir 

dari mereka sedang dimusnahkan, beginilah gerangan masalahnya. 

Pengikut: Semenjak pelurusan Fa kondisi saya kadang baik kadang buruk, sifat hati yang 

mendambakan kenyamanan masih saja belum disingkirkan, dalam hati merasa sangat 

risau. 

Shifu: Shifu dapat membantu anda, namun anda harus tahu untuk terus maju, begitu 

seharusnya. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Ketika Fa meluruskan dunia manusia, kebanyakan pengikut Dafa mencapai 

kesempurnaan kembali ke tempat semula, sepuluh tahun berikutnya siapa yang 

membantu Guru meluruskan Fa? 

Shifu: Mengenai hal ini, (Shifu tertawa) anda masih memikirkannya dengan 

menggunakan pikiran manusia. Di saat anda menyebarkan Fa ada banyak orang telah 

memperoleh Fa, akan tetapi, mereka tidak dapat memahami Fa secara mendalam, 

dikarenakan begitu mereka memahami Fa, mereka niscaya telah menjadi pengikut Dafa 

di masa pelurusan Fa, di sini terdapat suatu palang yang memisahkan, maka kekuatan 

lama tidak berani membiarkan mereka memperoleh Fa. Saya juga belum maju selangkah 

mendorong hal ini, karena saya sibuk dengan hal pelurusan Fa secara keseluruhan dan 

menyelesaikan hal-hal di dalam pelurusan Fa, di kemudian hari masih ada kesempatan 

bagi mereka. Tetapi pekerjaan yang kalian lakukan itu tidaklah sia-sia, semuanya adalah 

agung dan sungguh luar biasa, karena kalian telah mengukuhkan fondasi bagi orang 

Xiulian masa akan datang, kalian telah memilih orang Xiulian masa akan datang, oleh 

sebab itu, pekerjaan ini telah dilakukan dengan sangat baik. 

Ketika mengklarifikasi fakta, apakah kalian telah menemukan sebuah masalah? Jika 

membicarakan tentang penganiayaan terhadap manusia mereka dapat menerima, 

penindasan terhadap kebebasan berkeyakinan, penganiayaan terhadap HAM, semua itu 

mereka dapat menerima, begitu anda membicarakan tentang prinsip hukum, mereka 

niscaya terhalangi, kalian mungkin sudah tahu keadaan seperti ini, karena ketika 

seseorang dapat mengikuti anda memahaminya dari prinsip hukum, dia niscaya sudah 

dalam perolehan Fa, sudah ingin Xiulian, maka perihal dapatkah dia memperoleh Fa, 

kekuatan lama pasti akan menghalangi. Bagi dia merupakan sebuah ujian. Bila dia benar-

benar ingin memperoleh, bagaimanapun juga harus memperoleh, maka dia dapat 

memperolehnya. Dengan kata lain, dapatkah seseorang dewasa ini melangkah masuk ke 

dalam pengikut Dafa, bagi dia betul-betul terdapat halangan yang sangat besar. Ada yang 

spesifik dapat melangkah masuk, mereka yang bersedia menanggung risiko apa pun 

niscaya dapat melangkah masuk, jika tidak, dewasa ini tentu tidak dapat melangkah 

masuk. Akan tetapi dia datang belajar Gong pada saat Dafa dianiaya, walaupun belum 
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melangkah masuk ke dalam barisan pengikut Dafa dari masa pelurusan Fa, namun dia 

telah membangun fondasi bagi Xiulian dia di kemudian hari, begitulah duduk masalahnya. 

(Tepuk tangan) 

Pengikut: Dewa dan Buddha sudah menampakkan diri secara besar-besaran, orang-

orang setelah melihat keadaan sesungguhnya lalu berkultivasi, apakah ini masih terhitung 

kultivasi? 

Shifu: Kalian mengklarifikasi fakta adalah sedang memilih orang Xiulian pada masa akan 

datang, maka dapatkah dia belajar pada saat sekarang ini adalah penting sekali. Bagi 

manusia yang tersisa tidak berarti jika tidak dapat berkultivasi lalu akan disingkirkan, 

karena umat manusia akan menjadi sebuah tingkatan yang penting dalam alam semesta, 

adalah satu bagian yang disempurnakan dan diharmoniskan oleh Dafa, oleh sebab itu di 

bumi yang akan datang masih tetap ada manusia. Tentu saja mereka yang tidak baik, 

yang sama sekali tak tertolong barulah disingkirkan. 

Pengikut: Pengikut dari kota Shijiazhuang dan Beijing kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! 

Pengikut: "Dengan senyum mengamati bodohnya Dewa-Dewa," apa maksud perkataan 

itu? 

Shifu: Apakah kalian tahu kekuatan lama itu? Mulanya mereka menertawakan saya, 

apalagi yang tingkat rendah itu. Sekarang mereka tidak berani menertawakan lagi, 

sekarang mereka telah melihat segala sesuatu yang sebenarnya, mereka telah mengerti 

segalanya, dengan demikian saya menertawakan mereka itu bodoh. (Hadirin tertawa) 

Pengikut: Bagaimana pengertian tentang "Zhuan Falun" adalah ditinggalkan untuk 

manusia akan datang dan ceramah Fa lainnya semua adalah menjelaskan "Zhuan Falun," 

seseorang harus berpegang pada "Zhuan Falun" untuk berkultivasi. 

Shifu: Memang harus berpegang pada "Zhuan Falun" untuk berkultivasi, buku-buku 

lainnya boleh dilihat sebagai referensi, semua adalah Fa. Manusia akan datang tidak 

memiliki keagungan De sebesar pengikut Dafa di masa pelurusan Fa saat ini, karena 

mereka tidak akan mengalami penderitaan seperti yang dialami pengikut Dafa di masa 

pelurusan Fa, tentu masih ada sebab sejarah lainnya, oleh sebab itu manifestasi Fa 

belum tentu bisa sebesar seperti sekarang ini. Di belakang tiap huruf "Zhuan Falun" 

adalah Buddha, Tao dan Dewa yang tak terhingga, nanti belum tentu begitu nyata 

dimanifestasikan. Tidak berarti Fa sudah tidak potensial, melainkan tidak dimanifestasikan 

begitu banyak. Para pengikut Dafa, di dalam kalian menegakkan keagungan De sekarang 

ini, saya tidak membatasinya bagi kalian. (Shifu tersenyum) (Tepuk tangan) 

Pengikut: Tidak mengakui kekuatan lama memang adalah penting, mohon guru 

terhormat menjelaskan sejenak bagaimana melakukan hal ini dengan baik, terima kasih. 

Shifu: Saya kira apa yang saya bicarakan tadi semua juga adalah mengenai hal ini. Tidak 

mengakui pengaturan kekuatan lama, dan menyangkal penganiayaan yang mereka atur 
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itu, mereka ingin membuat pengikut Dafa menjadi matang melalui babak penganiayaan ini, 

ini adalah satu sisi yang dimanifestasikan ke luar. Sisi lain yang tidak dimanifestasikan ke 

luar adalah, seandainya segala yang mereka lakukan berhasil, itu adalah yang tidak dapat 

diakui pada masa akan datang, perwujudannya di tempat manusia sini sangat sederhana. 

Sisi kalian yang telah berhasil dikultivasikan akan tahu bagaimana gerangan masalahnya, 

saya tidak mengakui segala pengaturan kekuatan lama beserta penganiayaan dewasa ini. 

Dapat dikatakan, sebuah kehidupan yang ekstrem mikroskopis dan mahabesar 

dalam alam semesta, tidak ada Dewa yang dapat mengetahui dia itu siapa, dia telah 

melihat bahwa badan langit alam semesta akan menuju pencerai-beraian dalam jangka 

waktu tertentu, berhubung sekilas pikiran dari naluri kehidupan yang tidak ingin 

melangkah menuju kemusnahan, telah menggerakkan bertingkat-tingkat mahacakrawala 

serta bertingkat-tingkat badan langit dalam mahacakrawala yang ada di bawah dia, terus 

hingga bertingkat-tingkat kosmos dalam badan langit serta bertingkat-tingkat kehidupan 

dalam kosmos, dengan demikian membuat Dewa-Dewa raksasa dari setiap 

mahacakrawala telah mengatur cara untuk menolong diri sendiri; dari atas hingga bawah 

terdapat pula Dewa-Dewa dari berbagai tingkat yang ikut serta telah membuat pengaturan 

yang lebih detail, terus hingga ke Triloka. Dikarenakan sekilas pikiran itu datangnya dari 

tingkatan yang ekstrem tinggi, semua makhluk dalam alam semesta menyangka itu 

adalah kehendak langit, pasti akan berhasil dengan sempurna, untuk menyelamatkan 

badan langit mahacakrawala ini dari kemusnahan. Karena pengaturan yang saksama oleh 

Dewa dari bertingkat-tingkat badan langit, membuat pengaturan tersebut kelihatannya 

begitu indah sempurna sehingga para Dewa merasa gembira, maka bertambah besar 

keyakinannya, beranggapan dapat tertolong. Ketika itu ada dua puluh persen Dewa dari 

bertingkat-tingkat kehidupan ikut serta dalam hal ini, inilah asal mula dari kekuatan lama. 

Semua makhluk tidak ingin musnah, ini adalah wajar. Akan tetapi bertingkat-tingkat 

kehidupan di dalam mahacakrawala, melalui perjalanan sejarah yang panjang sekali 

semuanya mengikuti prinsip hukum berjalan di tengah proses "terbentuk-bertahan-rusak-

musnah" menuju sampai paling akhir, tidak ada kehidupan, tidak ada unsur apa pun yang 

dapat lolos. Bagi semua makhluk dapat dikatakan, segalanya telah tercerai-berai, tidak 

ada unsur kondisi bagi eksisnya kehidupan, yaitu tidak ada satu benda pun yang dapat 

bertahan, ini jauh lebih menakutkan dibandingkan rekonstruksi badan langit alam semesta. 

Prinsip hukum "terbentuk-bertahan-rusak-musnah" menciptakan segala unsur, materi dan 

kehidupan dari alam semesta lama, bersamaan juga telah menentukan prinsip hukum 

tentang segalanya akan berjalan menuju kerusakan, itu adalah kerusakan yang 

mencakup segala unsur pembentukan alam semesta, diwujudkan di tengah kehidupan 

adalah kebobrokan standar pikiran dan perilaku, bila rusak terus sampai taraf tertentu 

niscaya tak tertolong lagi, selanjutnya berproses kembali menuju tahap terakhir dari 

kemusnahan. Kekuatan lama mencurahkan kemampuan dan kecerdasan secara 

maksimal, telah mengatur kemujuran yang mereka anggap paling indah sempurna, 

kegembiraan membuat mereka sama sekali lupa akan satu hal yang krusial, yaitu, ketika 

alam semesta berproses sampai taraf kerusakan, segala makhluk hidup serta segala 

unsur dalam alam semesta berada dalam kerusakan dengan tiada satu pun yang 

terkecuali dan terloloskan, jiwa, pikiran, unsur dan kriterianya. Semua sudah tidak murni 
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lagi, sedangkan kriteria semacam ini serta segala keburukan dari kehidupan adalah 

secara perlahan-lahan berproses hingga tahap demikian di dalam perjalanan sejarah 

yang panjang sekali. Prinsip hukum serta kriteria semuanya telah hilang kebaikan dan 

kemurniannya yang semula di dalam sejarah yang panjang sekali, semua makhluk 

dengan demikian makin tidak dapat merasakan perubahan semacam ini. Oleh karena 

Dewa yang tingkatannya sangat tinggi itu, mereka selalu meremehkan tingkah laku 

kehidupan tingkat bawah, lebih-lebih tidak mau mendengar peringatan saya di tengah 

pelurusan Fa, yaitu alam semesta sampai tahap begini, kendati para makhluk di dalamnya 

memikirkan cara menyelamatkan diri yang lebih baik lagi, itu juga adalah perbuatan dari 

kehidupan di masa rusak menuju musnah, tidak dapat mencapai kriteria dari alam 

semesta pada masa awal dan pertengahan sewaktu "terbentuk-bertahan," sudah barang 

tentu tidak dapat mencapai kriteria alam semesta baru yang melampaui alam semesta 

lama entah berapa kali lipat. Oleh karena itu, segala yang dilakukan para Dewa tidak 

dapat diakui oleh mereka semuanya yang berada di luar alam semesta. Di tengah 

pelurusan Fa saya telah menelusuri seluruh mahacakrawala yang ada, telah melihat 

dasar dari pengaturan mereka itu, semuanya terdapat kebocoran, tidak dapat membuat 

sesuatu sempurna dan harmonis. Di tengah pelurusan Fa saya juga telah menelusuri 

akhir dari segalanya yang berhubungan dengan kekuatan lama, dan menemukan bahwa 

kehidupan mahabesar yang membangkitkan sekilas pikiran, yang sungguh-sungguh 

menyebabkan perusakan begitu besar bagi pelurusan Fa, dia bukanlah kehidupan yang 

terakhir, unsur-unsur yang lebih tinggi dari dia masih banyak sekali. Segala pengaturan 

dari kekuatan lama sesampai di sana dengan sekejap telah sirna, segala pengaturan 

mereka tidak mempunyai akar, apa pun tidak dapat diselesaikan, hilang begitu saja 

meninggalkan masalah yang tak teratasi. Sedangkan segala pengaturan dari kekuatan 

lama menjadi perusakan yang sesungguhnya, halangan jahat yang sesungguhnya bagi 

pelurusan Fa, telah menjadi bencana dahsyat di tengah pelurusan Fa. Dia telah 

membingungkan segala penguasa, raja dan makhluk hidup di dalam pelurusan Fa, 

sedangkan tekanan di dalam pelurusan Fa juga berasal dari semua makhluk tersebut dan 

kekuatan lama yang mengendalikannya secara langsung. Ketika semua ini datang 

menghampiri, ketika para makhluk melihat semua ini, seketika mereka seolah tidak 

mampu berpikir. Mereka menyaksikan bahwa apa yang saya katakan dan apa yang saya 

peringatkan di tengah pelurusan Fa, ternyata semuanya benar, mereka terkejut bukan 

kepalang, segera mengetahui bahwa semua makhluk telah berbuat dosa terhadap 

pelurusan Fa. Mereka selama ini menganggap saya sedang Xiulian, bahkan merekalah 

yang menciptakan saya. Saya kira sekarang mereka tidak berani lagi berpikir demikian. 

Bencana yang diatur kekuatan lama di dunia manusia ini, kelihatannya adalah 

bertanggung jawab demi orang Xiulian, bertanggung jawab demi saya dan pelurusan Fa, 

namun sesungguhnya tujuan dari pengaturan mereka adalah bertanggung jawab untuk 

apa yang mereka ingin lakukan, sedangkan segala yang mereka atur itu sama sekali 

bukanlah yang dikehendaki oleh alam semesta baru di masa mendatang, bersamaan 

mengakibatkan perusakan sangat besar bagi pelurusan Fa yang sesungguhnya. Banyak 

sekali yang saya inginkan telah dirusak secara paksa oleh mereka. Sejarah telah berlalu, 

yang kehilangan sulit untuk dicari kembali, bagaimana mereka bertanggung jawab 

terhadap semua ini? 
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Dari itu sebagai seorang praktisi, asalkan mampu berbuat dengan tidak mengakui 

pengaturan kekuatan lama, anda niscaya dapat melangkah maju. Mereka yang tidak 

berbuat dengan baik, sesungguhnya bukankah anda sedang mengakui pengaturan 

kekuatan lama? Dengan mengakuinya bukankah anda seperti satu kelompok dengan 

mereka? Di dalam penganiayaan berhubung anda berbuat tidak baik, juga telah 

menyebabkan ketidakstabilan di intern para praktisi serta bertambah hebatnya 

penganiayaan, bukankah anda juga sedang mendorong perkembangan hal tersebut, turut 

membantu kejahatan? Sangkal mereka, secara menyeluruh menyangkal segala apa pun 

dari kekuatan lama! 

Pengikut: Mengapa kekuatan lama berani menyiksa mati pengikut Dafa? 

Shifu: Di sini ada dua macam keadaan, satu adalah kekuatan lama dahulu merasa di 

antara pengikut Dafa muncul semacam pikiran, bahwa sekali berkultivasi Dafa seolah 

mendapat asuransi hingga apa pun tidak ditakuti, juga tidak akan meninggal, tidak akan 

terserang penyakit, juga terbebas dari ini dan itu, lagi pula semuanya memiliki 

keberuntungan. Akan tetapi, begitu sifat hati ini muncul niscaya mendatangkan 

kerunyaman. Kekuatan lama tentu akan melakukan apa yang mereka ingin lakukan, 

dengan tidak sadar telah mengakui pengaturan mereka, maka mereka akan mempunyai 

alasan untuk menangani anda, akan menciptakan berbagai bahaya bagi anda. Tentu saja 

pengikut Dafa tidak akan meninggal seperti manusia biasa, kendati yang pergi duluan, 

yang menanti dia juga tentu adalah sesuatu yang paling indah, ini adalah pasti. (Tepuk 

tangan) Oleh sebab itu selama masa ini, mereka mengambil dua orang pergi dulu. Tentu 

saja di antara yang meninggal ada juga yang mereka atur jauh sebelumnya pada 

kehidupan lampau. Apa tujuan dari mereka? Agar kalian melihat bahwa setelah belajar 

Dafa juga tidak ada jaminan, anda juga harus melakukan dengan baik, bila tidak 

melakukan dengan baik juga tidak boleh. Mereka justru melakukan hal-hal semacam ini, 

yaitu mereka memandang Xiulian pribadi lebih penting daripada membuktikan kebenaran 

Fa. Lagi pula, dewasa ini di saat pelurusan Fa sangat membutuhkan pengikut Dafa untuk 

menyelamatkan semua makhluk, mereka melakukan hal begini, bukankah dia itu merusak? 

Seorang pengikut Dafa berada di dunia dapat menyelamatkan berapa banyak kehidupan? 

Bukankah ini adalah melakukan hal yang buruk? 

Kekuatan lama sekali-kali akan membuat gangguan terhadap praktisi, namun 

pekerjaan penyelamatan semua makhluk ini adalah betapa pentingnya! Mengapa harus 

membuat gangguan seperti itu. Tidak mengakui mereka! Karena siapa pun dari mereka 

juga tidak pantas ikut serta, yang saya inginkan adalah semua makhluk juga jangan 

datang mengganggu, tunggu saja di tempat, saya meluruskannya sepanjang jalan terus 

maju, kehidupan yang paling buruk, kehidupan yang lebih buruk lagi, kehidupan yang 

telah berbuat kesalahan lebih besar lagi, semuanya dapat mencapai kesempurnaan di 

tempat semula, bukankah ini bagus?! (Tepuk tangan) Tentu saja bukan tanpa prinsip, 

segala sesuatu yang terutang oleh pengikut Dafa -- saya dapat mentransformasikannya 

menjadi budi kebaikan untuk para makhluk, semuanya akan diberikan kompensasi yang 

terbaik, jika dia tidak sanggup melakukan Shifu akan bantu dia melakukannya. Alam 

semesta sudah tidak benar adalah karena semua makhluk juga tidak benar, segala 

makhluk juga saya bantu melakukannya, saya bantu anda melakukan juga bantu dia 
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melakukan, bukankah semuanya diselesaikan dengan baik? (Tepuk tangan) Segala 

kehidupan sudah tidak benar, sudah tidak bersih lagi, saya bantu kalian semua 

melakukannya, bukankah ini sudah adil? Bukankah begini prinsipnya? Namun mereka 

bersikukuh ingin berbuat begitu. Tentu saja kendati demikian, kehidupan yang berkaitan di 

dalam pelurusan Fa pasti akan melakukan sesuatu, maka timbullah kerunyaman dan 

gangguan, itu adalah wajar, bersamaan juga pasti akan diciptakan beberapa penderitaan 

dan keruwetan bagi saya di dalam pelurusan Fa, ini juga adalah wajar, ini saya dapat 

menerima dan mengakuinya; namun hal-hal yang dibuat secara sistematis itu, sehingga 

dengan serius mengganggu pelurusan Fa, itulah yang tidak dapat saya akui. Demikianlah 

hubungan di antaranya. 

Dibicarakan dari perspektif lain, kekuatan lama sampai dapat melakukan apa yang 

mereka ingin lakukan, wahai para pengikut, bukankah itu adalah anda sekalian yang 

menyetujuinya secara diam-diam atas apa yang mereka ingin lakukan? Disuruh pergi 

anda lalu pergi, disuruh tulis anda lalu tulis, disuruh bagaimana anda lalu menurutinya, 

ditangkap dan dihukum anda lalu diam-diam menyetujui dengan tak berdaya. Tentu saja, 

ini disebabkan ada keterikatan yang tidak dapat dilepas dalam hati, namun makin tidak 

dapat dilepas penganiayaan makin hebat, karena kehidupan jahat yang mendominasi dan 

mengendalikan perusakan terhadap pengikut Dafa dapat melihat keterikatan anda dan 

apa yang dijadikan keterikatan. Pengikut yang melepaskan hidup dan mati apa pun tidak 

ditakuti, kejahatan juga menjadi takut, tetapi itu adalah karena mereka kultivasinya baik 

barulah dapat melepasnya. 

Pengikut: Saya sangat ingin famili dan teman baik saya berkultivasi Dafa, akan tetapi 

pelurusan Fa telah sampai tahap paling akhir, apakah Shifu dapat mengatur mereka agar 

nanti kembali ke langit bersama kami? Atau biar mereka berkultivasi Dafa pada saat Fa 

meluruskan dunia manusia? 

Shifu: Saya apa pun tidak dapat memberi tahu anda. Pertama ini tidak boleh diutarakan, 

kedua anda mempunyai keterikatan. Ada orang mengatakan setelah saya mencapai 

kesempurnaan, saya masih ada urusan ini dan urusan itu, jadi bagaimana? Apakah kalian 

tahu, perkataan itu begitu keluar dari mulut, bagaimana para Dewa memandang praktisi 

tersebut? (Hadirin tertawa) Masih ingin mencapai kesempurnaan? Apakah kalian tahu? 

Orang yang dalam benak hatinya memikirkan ingin mencapai kesempurnaan niscaya 

tidak dapat mencapai kesempurnaan, apalagi orang yang ingin mencapai kesempurnaan 

namun masih tidak dapat melepaskan keterikatan hatinya terhadap Qing, harta dan 

lainnya. Haruslah tanpa ada yang dimohon namun memperoleh dengan sendirinya! 

Segala yang dilakukan pengikut Dafa di saat sekarang adalah kewajiban yang 

dianugerahkan sejarah kepada kalian, anda lakukan saja dengan baik apa yang 

seharusnya anda lakukan secara terbuka dan penuh martabat, segalanya sudah berada 

di dalamnya. (Tepuk tangan) Begitu anda memikirkan ingin mencapai kesempurnaan, 

anda justru tidak dapat mencapai kesempurnaan, masih mengatakan saya ada pekerjaan 

ini dan itu yang belum diselesaikan, bagaimana anda bisa pergi, itu berarti anda masih 

tidak ingin pergi, di dalam sepatah kata itu mengandung betapa banyak keterikatan hati 

manusia. 
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Pengikut: Sajak adalah sejenis kebudayaan manusia, mengapa Shifu memilih 

menggunakan bentuk khusus dari sajak ini, untuk membimbing kami sebagai satu bagian 

dari Fa? 

Shifu: Kebudayaan Tiongkok semacam ini, sama seperti kebudayaan lainnya di dunia, 

adalah diperuntukkan bagi manusia untuk memperoleh Fa. Saya menggunakan sebagian 

dari kebudayaan ini, juga merupakan pilihan saya, tidak ada pemikiran spesifik apa pun, 

adalah digunakan dengan sesuka hati. Saya kadang-kadang menulis sesuatu dengan 

bahasa kuno, kadang-kadang juga menulisnya dengan sajak, pantun serasi, kuplet 

berpasangan; ada kalanya ditulis dengan bahasa umum, yaitu tata bahasa seperti 

sekarang ini. Sesungguhnya saya paling suka menulisnya dengan kata-kata kuno, karena 

dapat mengutarakannya dengan sangat jelas dan mendalam. Tentu saja yang dipelajari 

para praktisi sekarang ini semua adalah bahasa umum, sehingga tidak mengerti saat 

membacanya, maka saya tidak menggunakan atau jarang menggunakannya. Kekuatan 

lama mendorong manusia masa kini sampai tahap demikian, sesungguhnya telah 

mengakibatkan kesulitan sangat besar bagi pelurusan Fa alam semesta dan bagi masa 

akan datang. Fa yang saya utarakan sekarang adalah diutarakan kepada kalian dengan 

memadukan hal-hal dari ilmu pengetahuan, namun ini bukanlah kebudayaan dari manusia, 

ditinggalkan untuk masa mendatang bagaimana jadinya? Kalian tahu, mengapa saya 

selalu ingin mengutarakan dengan kata-kata dari bahasa kuno, adalah karena di 

dalamnya tidak terdapat hal-hal seperti itu. Akan tetapi sekarang keadaannya sudah 

demikian, manusia hanya dapat mengerti prinsip-prinsip ini di dalam kebudayaan yang 

begini, saya juga hanya dapat mengutarakannya dengan begini, persoalan nanti biarlah 

dibicarakan pada saat nanti. 

Pengikut: Anda pernah mengatakan bahwa segala sesuatu dari manusia saat ini adalah 

diakibatkan oleh sifat hati pengikut Dafa. Saya sering menemukan, oleh karena 

keterikatan hati sendiri menyebabkan suatu hal akhirnya menjadi lebih buruk. Mohon 

tanya Shifu, bagaimana caranya melepaskan diri dari keterikatan itu? 

Shifu: Bila belum dikerjakan dengan baik tidaklah mengapa, lain kali kerjakanlah dengan 

baik. carilah apa sebabnya. Kalian di dalam Xiulian terdapat sebuah perwujudan yang 

menonjol, yaitu bila suatu pekerjaan belum dilakukan dengan baik, setelah selesai hanya 

dapat menyesali saja, tidak tahu untuk mengulangi lagi dikerjakan. Jika anda banyak 

menyesali maka itu juga adalah keterikatan. Bila berbuat kesalahan, setelah mengetahui 

sebabnya, lain kali lakukanlah dengan baik, ulangi dari mula. Setelah jatuh terus saja 

menelungkup di tempat, (hadirin tertawa) tidak mau bangkit, itu tidak benar. 

Pengikut: Setelah mendengar Shifu ceramah Fa siang tadi, hati merasa sedih, ingin 

bertanya pada Shifu, apakah sebelumnya Shifu sudah membicarakan prinsip Fa yang 

demikian untuk kami? 

Shifu: Bukan demikian, ada banyak hal pada saat ini saya tidak menanganinya, karena 

kalian harus menempuh dengan baik jalan kalian sendiri. Setiap orang juga demikian, itu 

adalah yang ditinggalkan bagi pencapaian kesempurnaan anda kelak, dan juga 

merupakan kesempatan untuk menegakkan keagungan De. Setelah diselesaikan dengan 
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baik, semua itu adalah hasil yang anda sadari dan buktikan, benahilah semua itu, buang 

ampasnya, saripati yang tersisa adalah jalan kesuksesan anda. Fa yang saya utarakan 

tadi siang, sesungguhnya baru diutarakan pada saat akan timbul penyimpangan secara 

keseluruhan. Ketika ada gejala tertentu yang pengaruhnya tidak besar, saya tidak 

mengatakan, dengan cepat para praktisi juga akan melakukannya dengan baik. Sekalipun 

masalah yang saya utarakan tadi siang, saya tahu, pada akhirnya kalian juga dapat 

mengerti dengan baik, akan tetapi kerugian menjadi sangat besar, saya akan kehilangan 

beberapa pengikut Dafa, maka saya perlu mengatakannya. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Shifu yang terhormat, para praktisi menggunakan jaringan internet untuk saling 

berbagi pengalaman, cara begini baik atau tidak? 

Shifu: Saya pikir di luar daratan Tiongkok tidak ada masalah, tetapi jangan membicarakan 

keadaan konkret tentang pembuktian kebenaran Fa yang kalian lakukan. Jika di daratan 

Tiongkok, sebaiknya mengutamakan keselamatan kalian, jangan membiarkan kekuatan 

lama menyusup celah kekosongan, ini bukanlah masalah takut atau tidak takut, jangan 

membiarkan kejahatan menyusup celah kekosongan. 

Pengikut: Jika pikiran kita sangat murni dan sangat lurus, kekuatan lama tidak dapat 

mengganggu, jika ada gangguan, apakah ini adalah refleksi dari kondisi Xiulian kita? 

Shifu: Timbulnya gangguan, kebanyakan adalah efek dari kekuatan lama. Lalu setelah 

pekerjaan kita semua dilakukan dengan lurus, apakah tidak akan timbul gangguan apa 

pun? Itu hanya dapat mengurangi banyak kerugian, karena dalam diri kalian sendiri betul-

betul masih eksis unsur-unsur yang tak disadari, barulah dapat disusupi, kekuatan lama 

memang ingin memasukkan secara paksa apa yang mereka ingin lakukan. Bersamaan itu, 

ada sebagian praktisi, terutama praktisi bagian ketiga masih mempunyai karma tertentu, 

maka mereka akan memanfaatkan benda tersebut untuk disusupi. Tetapi tak peduli 

bagaimanapun, Shifu adalah tidak mengakui mereka. Kalian juga tidak mengakui mereka, 

lakukanlah dengan baik secara terbuka dan penuh martabat, sangkal mereka, kuatkanlah 

pikiran lurus kalian. Saya adalah pengikut Li Hongzhi, pengaturan lainnya saya tidak mau, 

tidak mengakuinya. Mereka niscaya tidak berani berbuat sesuatu terhadap kalian, 

segalanya dapat diselesaikan. Jika anda sungguh-sungguh dapat melakukannya, tidak 

hanya mengatakan di bibir saja tapi dilaksanakan dalam perbuatan, Shifu pasti akan 

berperan menentukan bagi anda. Lagi pula di sekeliling Shifu juga ada banyak pelindung 

Fa, ada banyak Buddha, Tao dan Dewa, masih ada kehidupan yang lebih besar, mereka 

semua akan berperan serta, karena penganiayaan yang tidak diakui namun dipaksakan 

itu adalah melanggar hukum, prinsip lama alam semesta juga tidak mengizinkannya. 

Penganiayaan yang tanpa alasan mutlak tidak diperbolehkan, dengan begitu kekuatan 

lama juga tidak berani melakukannya. Pendek kata anda semua sedapat mungkin 

melangkah dengan lurus. 

Seandainya saya telah melangkah dengan lurus dan telah melakukan dengan baik, 

mulai saat ini sedikit penderitaan pun tidak akan ada, maka sifat hati anda yang demikian 

mungkin akan membuat mereka menciptakan penderitaan atau kesulitan bagi anda, 

karena kekuatan lama menganggap ini juga adalah suatu bentuk pengakuan terhadap 
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mereka -- dia ingin tidak ada apa-apa, dia ingin bebas leluasa, itu tidak boleh, harus 

menyingkirkan sifat hati dia yang seperti ini. Bukankah itu telah disusupi celah 

kekosongan oleh mereka? Sesungguhnya anda semua biasanya mempertahankan 

kondisi hati yang sangat lurus, maka pada dasarnya dapat berhasil melakukannya. 

Pengikut: Setelah masa pelurusan Fa, apakah kita masih dapat mengetahui Shifu? 

Shifu: Shifu mempunyai seperangkat sistem yang independen. Kalian semua adalah 

kehidupan dalam alam semesta, bagaimanapun besarnya maha alam semesta, saya 

tidak berada di dalamnya, saya tidak berada di dalam semua ini, namun saya mempunyai 

seperangkat sistem tersendiri, saya tidak memerlukan benda apa pun yang ada dalam 

alam semesta ini, juga tidak memerlukan benda apa pun untuk dimasukkan ke dalamnya, 

saya sendiri mempunyai seperangkat sistem yang independen untuk eksistensi saya 

pribadi. Maka dapat dikatakan, kehidupan apa pun dalam alam semesta tidak dapat 

melihat saya, dan tidak ada kehidupan yang dapat mengetahui saya. Sesungguhnya saya 

adalah tanpa bentuk, bagi unsur luar atau dalam apa pun saya juga tidak eksis, yaitu tidak 

ada; maka saya dapat menampakkan wujud saya dalam tingkat alam semesta mana pun, 

yaitu peningkatan dari wujud saya ini yang dapat kalian lihat sekarang pada tingkat 

berbeda. Dalam dunia manusia sini adalah begini, tentu saja, kelak mungkin akan menjadi 

sangat muda, badan pokok saya adalah sangat muda. Dikatakan dengan bahasa 

manusia, pada setiap tingkatan adalah wujud yang terus meningkat atas dasar ini, dilihat 

semuanya adalah saya, hanya saja makin lama makin terasa unsur yang membentuknya 

makin mikroskopis dan volumenya makin besar. Tentu saja saya juga dapat menyatukan 

diri dari bertingkat-tingkat menjadi satu tubuh, bersamaan itu dapat membesar dan 

mengecil, masih dapat membelah diri tanpa batas, begitulah maksudnya. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Setelah selesai pelurusan Fa, para pengikut sudah mencapai kesempurnaan, 

apakah nanti masih ada kesempatan untuk meningkat? 

Shifu: Setelah selesai pelurusan Fa dan para pengikut sudah mencapai kesempurnaan, 

apakah masih ada kesempatan untuk meningkat. Sebetulnya saya sudah pernah 

mengatakan, buah status adalah disadari dan dibuktikan dalam proses Xiulian, dapat 

dikatakan buah status apa yang dapat anda capai, adalah diperoleh melalui proses 

Xiulian. Anda mengatakan saya sudah berada di langit, apakah saya dapat meneruskan 

Xiulian untuk meningkat? Memang ada unsur dan mekanisme yang demikian, tetapi ingin 

meningkat sedikit saja, itu adalah suatu proses yang sangat panjang, suatu proyek yang 

sangat besar, tidaklah semudah seperti di bumi. Tetapi siapa pun tidak berani datang ke 

bumi, setelah datang juga belum tentu bisa bertemu dengan Dewa, Buddha yang turun ke 

bumi menyelamatkan manusia. Setelah turun begitu dicuci otaknya, apa pun tidak tahu 

lagi, mungkin saja bahkan menentang Xiulian, maka siapa pun tidak berani datang. 

Pengikut: Pengikut Dafa sebagai satu tubuh kesatuan, aspek mana dan kekurangan apa 

yang masih harus diperbaiki? 

Shifu: Pengikut Dafa sebagai satu tubuh kesatuan dalam pembuktian kebenaran Fa 

saling berkoordinasi dan sepakat, kekuatan Fa akan sangat besar. Biarpun kalian 

mengerjakan secara kolektif ataupun secara perorangan, yang kalian kerjakan adalah hal 
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yang sama, inilah suatu tubuh kesatuan. Semuanya sedang mengklarifikasi fakta, 

memancarkan pikiran lurus dan belajar Fa, secara konkret hal yang dilakukan tidaklah 

sama, pembagian kerja teratur, saat menyatu menjadi bentuk, saat mengurai menjadi 

butir. Pada saat kalian dalam bentuk keseluruhan timbul sesuatu masalah, Shifu pastilah 

akan tampil bicara, di saat tidak ada masalah yang menonjol, Shifu tidak bicara, di saat 

tidak berpengaruh terhadap situasi secara keseluruhan, Shifu tidak bicara. 

Pengikut: Shifu yang terkasih, tolonglah selamatkan saya. Saya mempunyai dosa besar, 

sehingga mempunyai seorang anak idiot. 

Shifu: Shifu pasti menyelamatkan semua kehidupan di dunia. (Tepuk tangan) Saya dapat 

menggunakan cara yang berlainan untuk melakukan bentuk penyelamatan yang berbeda 

pada periode waktu yang berbeda. 

Pengikut: Dalam alam mimpi pikiran saya tidak terlalu lurus, barangkali telah mencelakai 

suatu kehidupan. 

Shifu: Tidak mengapa, mimpi adalah mimpi, mimpi bukanlah Xiulian, dan belum tentu 

terjadi seperti yang anda pikirkan. Asalkan anda dapat sukses berkultivasi, segala 

kesalahan yang anda perbuat, Shifu akan berdaya upaya menyempurnakan dan 

mengharmoniskannya untuk anda. (Tepuk tangan) Hal-hal tersebut jangan dipikirkan, 

banyak dipikirkan niscaya menjadi keterikatan, sehingga tidak dapat Xiulian. 

Pengikut: Mohon tanya pada Shifu, dalam pelurusan Fa, pekerjaan yang kita lakukan 

apakah terdapat kategori ringan dan berat serta prioritas, dan bagaimana menanganinya? 

Shifu: Hmm, itu adalah masalah yang konkret. Masalah konkret ini adalah diperuntukkan 

bagi kalian sendiri, di dalam menegakkan keagungan De, adalah jalan yang harus dilalui, 

yang harus kalian lakukan sendiri. Masalah kategori ringan dan berat serta prioritas tentu 

saja perlu kalian sendiri yang mengaturnya. Jika anda mengatakan saya hanya ingin yang 

ringan dan menjauhi yang berat, itu mungkin akan memengaruhi pekerjaan yang anda 

lakukan, sebab saya beri tahu anda, segala yang anda lakukan adalah dilakukan untuk 

anda sendiri. Jika bisa mengatur dengan baik adalah luar biasa, akan meluruskan jalan 

yang ditempuh, itu adalah keagungan De. Hal-hal yang konkret tidak baik jika saya 

katakan kepada kalian, Shifu tidak boleh merampas kesempatan kalian dalam perjalanan 

mencapai kesempurnaan. 

Pengikut: Saya sering menyesali diri karena tidak berhasil mengultivasikan belas kasih, 

terutama terhadap orang-orang dekat di sekeliling yang menolak materi Dafa, saya 

merasa putus asa dan dingin terhadap mereka. 

Shifu: Saya beri tahu anda sekalian, kita sebagai orang yang Xiulian, haruslah sedapat 

mungkin berbelas kasih terhadap semua makhluk di sekeliling anda. Kemungkinan ada 

orang yang kurang berjodoh, kemungkinan ada orang yang sudah teracuni begitu dalam 

tapi masih dapat ditolong, tentu saja ada sejumlah orang yang sudah tak tertolong lagi, 

tapi kebanyakan masih dapat ditolong, saat ini kalian masih belum dapat membedakan 

dengan jelas. Saya pikir jangan sekali-kali merasa putus asa, lakukanlah dengan berbelas 
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kasih terhadap siapa saja, dengan memiliki belas kasih yang bahkan dapat mencairkan 

baja, maka semua dapat dilakukan dengan baik. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Saat ini banyak negara terkecoh oleh pandangan palsu tentang ekonomi 

Tiongkok, ini menjadi suatu gangguan utama terhadap klarifikasi fakta yang kita lakukan 

kepada pemerintah, dunia bisnis berbagai negara, mohon Shifu dapat memberi petunjuk 

yang jelas dalam hal ini. 

Shifu: Betul sekali, pemerintah Tiongkok demi menindas Falun Gong, telah 

menggunakan seperempat sumber keuangan dari ekonomi negara. Kalau dia tidak 

mempunyai kemampuan finansial demikian, dapatkah dia menindas Falun Gong? Apakah 

orang-orang dalam masyarakatnya sekarang mau mendengar perintahnya? Kamu 

menyuruh saya melakukan hal yang amoral semacam ini, akankah saya melakukannya? 

Oleh sebab itu dia harus ditunjang oleh uang. Mengapa banyak media massa dan 

pemerintah dari masyarakat internasional sedemikian naif, menghadapi bencana hebat 

semacam ini dapat berpura-pura tuli dan bisu? Karena terdapat banyak kepentingan di 

dalamnya. 

Di tengah penganiayaan kejahatan ini, baik dalam keberhasilan kerja di tingkat 

pemerintahan, maupun keuntungan ekonomi dalam dunia usaha di Tiongkok, semuanya 

dikaitkan dengan Falun Gong, termasuk ujian masuk pelajar, angka diploma, segala-

galanya dikaitkan dengan Falun Gong. Demi untuk menindas Falun Gong, 

mengalokasikan dana dalam jumlah besar kepada pihak keamanan, lembaga politik, 

lembaga hukum, diplomatik, kantor kejahatan 610, dan intel keamanan. Demi merekayasa 

kebohongan, telah mencurahkan modal sangat besar di berbagai macam alat propaganda, 

stasiun radio, televisi, surat kabar, sastra dan seni, kebudayaan, bahkan sampai pada 

pemblokiran televisi, radio dan internet. Di kalangan internasional dikerahkan sejumlah 

besar mata-mata untuk menganiaya Falun Gong, tapi orang-orang ini dengan membawa 

uang pergi ke luar, kemudian memasukkan uang tersebut ke dalam rekeningnya sendiri 

lantas mengurus persiapan untuk berimigrasi. Biasanya ingin keluar juga tidak bisa, 

sekarang malah diberi uang untuk keluar, betapa bagusnya, masyarakat macam apa ini? 

Untuk apa datang kemari berbuat dosa, siapkanlah jalan belakang. Siasat yang 

digunakan untuk penganiayaan semua adalah yang paling bodoh, menghamburkan uang 

jerih payah rakyat untuk menganiaya rakyat malah dengan cara keras, uang yang 

dihamburkan adalah sangat besar. 

Terlihat jika masalah Falun Gong tidak diselesaikan, masyarakat itu jangan berpikir 

ingin mengubah apa pun, dan apa pun tidak akan stabil, karena keseluruhannya telah 

ditekan pada Falun Gong ini, apa pun tidak sempat diperhatikan lagi, semuanya eksis 

demi Falun Gong. Mesin rongsok itu juga berputar demi Falun Gong, apakah masih ada 

hal lain yang bisa diperbuat? 

Semuanya adalah modal investasi dari luar. Dilakukan oleh kekuatan lama, dia 

memang menggunakan uang untuk menunjang kejahatan. Anda memasukkan uang pada 

masa kejahatan menganiaya Dafa, juga merupakan orang-orang kaya sedang memilih 

masa depan mereka, nyata-nyata tahu bahwa melempar uang ke sana adalah sia-sia. Di 
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tengah penganiayaan ini anda memasukkan uang berarti anda telah mendukung 

penganiayaan kejahatan, anda telah berbuat dosa; jika di Tiongkok tidak terdapat 

penganiayaan terhadap Dafa, maka anda berinvestasi betapa besar pun tidak menjadi 

masalah. Manusia secara permukaan tidak tahu, tetapi manusia semua memiliki satu sisi 

yang dapat mengerti, anda tidak dapat mengatakan bahwa anda tidak tahu. 

Pengikut: Jika penanggung jawab tempat latihan ataupun himpunan tidak dapat 

mengikuti proses pelurusan Fa, juga tidak mau mendengar usul dan kritik… 

Shifu: Tempat latihan dan himpunan kita, apakah benar demikian keadaannya? 

Introspeksilah, harus secara langsung mendengar pendapat praktisi. Tetapi sebaliknya, 

apakah praktisi kita juga terdapat sesuatu kekurangan dalam cara memandang masalah? 

Seandainya anda berperan sebagai mereka, bagaimana cara anda berperan? Saya 

bukanlah mengkritik, cobalah menempatkan diri selayaknya untuk melihat masalah, 

apakah mereka benar-benar bermasalah, ataukah kita tidak mempertimbangkan masalah 

secara menyeluruh. Atau mereka memang mempunyai masalah besar, maka sebagai 

penanggung jawab tempat latihan, ini merupakan masalah yang harus dipikirkan, 

tanggung jawab anda menjadi makin berat, jika dikarenakan pertimbangan anda yang 

salah sehingga mengakibatkan seorang pengikut Dafa tersingkirkan, saya pikir dosa ini 

adalah sangat besar. Tentu saja tidaklah demikian serius, karena masih ada Shifu yang 

menangani, tetapi kalian semua juga sedang berkultivasi, bagaimanapun juga tidak dapat 

membawa kesalahan sendiri, keterikatan hati dan hal-hal yang tidak bisa dilepaskan, 

dibawanya menuju kesempurnaan. Oleh sebab itu, apa pun yang kalian kerjakan, 

haruslah selalu mengutamakan Dafa, jangan memandang penting masalah pribadi. 

Sekalian juga saya katakan, sesungguhnya mereka penanggung jawab pada setiap 

tempat juga merupakan orang-orang yang Xiulian, kalian juga jangan menganggap 

mereka sebagai guru, menuntut mereka sedemikian tinggi. Tak terhindarkan akan timbul 

masalah dalam suatu hal, maka cobalah saling bertukar pendapat, saling berkomunikasi. 

Jika betul-betul dapat berpijak pada rasa bertanggung jawab demi Fa, betul-betul 

mempunyai hati yang mampu mencairkan baja, saya tidak percaya bahwa hal tersebut 

tidak dapat dikerjakan dengan baik. Juga jangan karena ada prasangka buruk tertentu 

terhadap seorang praktisi lalu menganggap dia bermasalah, saya sebagai Shifu ini 

menganggap tidak bermasalah. Juga jangan mengira sulit untuk berkomunikasi. Dalam 

cara melakukannya pihak mana pun belum sepenuhnya mewujudkan maha belas kasih, 

jika anda betul-betul dapat maha belas kasih, saya kira hal yang salah akan dapat 

diperbaiki menjadi benar. 

Pengikut: Apakah masih ada banyak kekurangan kita dalam mengklarifikasi fakta yang 

kita lakukan kepada orang-orang Tionghoa di luar negeri? Terutama di Amerika Serikat 

barat, banyak terdapat perkumpulan sosial orang-orang Tionghoa, terdapat banyak orang 

Tionghoa yang datang dari daratan Tiongkok, mereka bisa berada di luar negeri apakah 

merupakan suatu takdir? 

Shifu: Bisa dikatakan takdir adalah demikian, tetapi yang berfungsi positif dan negatif 

keduanya sama-sama ada, itu adalah pengaturan kekuatan lama, saya tidak 
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mengakuinya. Tadi sudah saya katakan, semua orang di dunia adalah sanak famili saya. 

Tidak mengakui pengaturan kekuatan lama, lakukanlah sedapat mungkin di dalam 

mengklarifikasi fakta. Baik di Amerika Serikat barat maupun di Amerika Serikat timur, kita 

lakukan sedapat mungkin. Tetapi Shifu tidak bermaksud menghendaki kalian tidak 

memedulikan apalagi, segalanya juga tidak diurus lagi, itu tidak benar, melainkan secara 

layak mengatur waktu kalian dengan baik, sedapat mungkin menolong manusia. Satu hal 

lagi, orang Tionghoa yang anda tolong itu, dia sendiri juga dapat memberitakan, ini juga 

memberi kesempatan bagi dia untuk berbuat jasa, karena dalam babak penganiayaan ini 

orang-orang telah berbuat dosa, ikut mendorong arus di dalam penganiayaan ini, 

menambah kegarangan kejahatan, maka dari itu, memberi kesempatan bagi mereka 

untuk menebus dosa. Setelah mereka mengetahui fakta, juga akan diberitakan ke mana-

mana, itu sudah merupakan penebusan dosa, maka kalian semua lakukanlah sedapat 

mungkin. 

Pengikut: Dalam pemilihan anggota kongres lokal, ada praktisi membantu sejumlah 

kandidat yang mendukung Dafa, ada orang berpendapat kita tidak seharusnya terlibat 

dalam politik, kita juga tidak mengandalkan manusia biasa melakukan sesuatu bagi Dafa. 

Benarkah pengertian begini? 

Shifu: Pada prinsipnya adalah benar, tetapi masalah konkret haruslah dipandang secara 

demikian, pengikut Dafa tidak terlibat politik dalam masyarakat manusia biasa, saya 

belum dapat mengatakan sepenuhnya begitu, saya katakan Dafa kita tidak terlibat dalam 

politik, sedangkan banyak pengikut Dafa kita yang justru bekerja dalam bidang politik, itu 

adalah profesinya. Dengan demikian jika pemerintah mengadakan pemilu, apakah anda 

ikut memberikan suara? Jika anda ikut serta, anda memberikan suara, berarti anda sudah 

terlibat dalam politik. Sebagai pengikut Dafa yang Xiulian di tengah masyarakat manusia 

biasa, seyogianya berada di tengah masyarakat manusia biasa, sedapat mungkin Xiulian 

dengan menyesuaikan diri pada masyarakat manusia biasa, tidaklah menjadi masalah. 

Anda juga merupakan satu anggota masyarakat manusia biasa, eksistensi masyarakat 

manusia biasa juga merupakan kebutuhan Dafa, kebutuhan alam semesta, kebutuhan 

semua makhluk, kita hanya dapat menjaga, tidak boleh merusaknya. Kalian diharuskan 

memberi suara, maka lakukanlah, tidak menjadi masalah. Anda katakan anggota kongres 

ini berteman dengan saya pribadi, saya membantu dia melakukan sesuatu, tentu dalam 

hal yang berkaitan dengan pemilu, itu juga layaknya merupakan suatu kewajiban, tidak 

menjadi masalah. Tetapi Dafa kita secara keseluruhan tidak terlibat dalam politik, tidak 

boleh mengatasnamakan Dafa kita melakukan sesuatu dalam hal politik. Namun yang 

utama bagi pengikut Dafa tetap adalah membuktikan kebenaran Fa. 

Waktu lalu ketika Taiwan menyelenggarakan pemilu, saya menyuruh praktisi senior 

menelepon penanggung jawab himpunan di Taiwan, menyatakan bahwa Himpunan Dafa 

tidak mempunyai sikap terhadap pemilihan wakil partai, praktisi secara pribadi ingin 

mendukung seseorang, itu adalah urusan pribadi, tidak mewakili Dafa. Pengikut Dafa 

yang mendukung kedua partai masing-masing ada; Himpunan Falun Dafa tidak 

mempunyai usulan politik apa pun terhadap pemilihan partai-partai, juga tidak terlibat. 

Sebagai individu praktisi, ingin mendukung siapa silahkan saja, begitulah keadaannya. 
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Pengikut: Belakangan ini saat melakukan pekerjaan pelurusan Fa terasa sangat berat 

tekanannya, seperti suatu tekanan yang tak berbentuk, apakah perasaan ini berkaitan 

dengan keseluruhan situasi pelurusan Fa? 

Shifu: Saya rasa kekuatan lama yang belum selesai diluruskan Fa memang merasa 

tekanan makin lama makin besar, makin mendekati masa akhir, sisi yang tersentuh 

tekanannya makin besar, maka ada kalanya bisa menyebabkan semacam keadaan yang 

rumit bagi kita, hanya begitulah adanya. Kalian makin banyaklah memancarkan pikiran 

lurus untuk menyingkirkan gangguan, jangan dianggap berat. Sesungguhnya sekarang 

saya melihat dengan sangat jelas, kalian juga melihat dengan sangat jelas, siapa pun 

tidak dapat merusak Dafa, perusakan apa pun juga sudah menjadi suatu khayalan belaka, 

hari ini saya Li Hongzhi ada atau tidak, siapa pun tidak dapat menggoyahkan dia. Setiap 

orang juga adalah penanggung jawab, setiap orang juga adalah sebuah partikel Dafa, 

setiap orang juga sedang digembleng dalam Fa, setiap orang tahu bagaimana harus 

melakukan. Pengikut Dafa di daratan Tiongkok dalam realitas di bawah kondisi Shifu tidak 

ada di tengah mereka telah membuktikan kebenaran Dafa yang kokoh tak terhancurkan. 

Lakukan menurut apa yang seharusnya pengikut Dafa lakukan, apa pun juga dapat 

diluluhkan. 

Pengikut: Shifu memberi tahu bahwa kita harus mempunyai toleransi yang mahabesar, 

tetapi terkadang masih saja berpandangan sempit seperti menyusup ke ujung tanduk. 

Shifu: Seharusnya berubahlah. Berbelas kasih dan bertoleransi, banyak memikirkan 

orang lain, di tengah manusia ini juga bisa menjadi suatu kebiasaan. Saya tidak suka 

kalian menyalahkan diri, sedikit pun tidak berguna. Perkataan saya masih yang tadi, 

sudah jatuh janganlah menelungkup saja, cepatlah bangkit! 

Pengikut: Ada orang membenarkan Zhen Shan Ren, tetapi tidak membenarkan Falun 

Gong, apa akibatnya bagi dia pada akhirnya? 

Shifu: Sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, anda jangan terlalu menitik-beratkan 

ucapan manusia biasa, banyak manusia biasa adalah tidak berakal sehat. Oh manusia, di 

tengah masyarakat manusia biasa dipengaruhi berbagai macam konsep, dan masih terus 

membentuk berbagai macam konsep, secara serius memengaruhi watak hakiki dan 

pikiran sejati orang ini, maka kata yang diucapkan sebagian orang acapkali terdengar 

betul tetapi salah, perkataannya tidak tulus, berbicara tanpa berpikir lebih dulu. Kalian 

jangan menganggap manusia biasa berakal sehat seperti kalian. Sekarang ini banyak 

sekali orang yang tidak berakal sehat, sesungguhnya kalian pada mulanya juga demikian. 

(Hadirin tertawa) Sekarang sudah matang, benda-benda buruk telah disingkirkan barulah 

berakal sehat. Pengertian manusia biasa terhadap suatu hal, atau mendefinisikan baik 

dan buruknya suatu hal, adalah sangat dangkal, bahkan perkataannya terhadap sanak 

saudara, orang pujaannya juga terdengar betul tetapi salah, tidak tulus hati, tidak dapat 

dipercaya, tidak bertanggung jawab terhadap apa pun yang diakibatkan. Maka anda 

jangan menganggapnya sebagai suatu masalah, jika ingin menolongnya, haruslah 

membuat dia berakal sehat dulu. 
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Pengikut: Untuk menyesuaikan kondisi manusia biasa dalam mengklarifikasi fakta 

kepada orang-orang di Tiongkok, maka bahan-bahan klarifikasi fakta dipadukan dengan 

ringkasan keterikatan hati manusia biasa. Bagaimanakah penentuan ukurannya? Ada 

ringkasan yang tidak sehat walaupun sesuai dengan keterikatan manusia biasa namun 

tidak seharusnya digunakan. 

Shifu: Saya memang mendengar ada sebagian praktisi yang merefleksikan hal ini, 

katakanlah praktisi yang beberapa waktu lalu tidak keluar, atau praktisi yang tidak 

melakukan dengan baik, begitu keluar langsung ingin melakukan banyak hal yang baik, 

untuk mengompensasi kekurangannya dahulu dengan jasanya sekarang. Tetapi 

disebabkan satu waktu yang lalu dirinya telah turun tingkatan, maka dibandingkan dengan 

praktisi yang saat ini masih terus melakukan pelurusan Fa tentu ada jarak perbedaannya, 

jarak perbedaan ini tidak terlihat oleh dirinya, tetapi pengikut lain dapat melihatnya, 

terutama dalam pekerjaan nyata pelurusan Fa, dalam hal pemahaman juga bisa terlihat. 

Maka dalam melakukan hal-hal pelurusan Fa, sebagian kata-kata yang diucapkan, 

pengikut Dafa lainnya dapat mengetahui di saat mendengarnya. Dalam hal ini saya bukan 

mengatakan bahwa praktisi tersebut tidak benar, sudah saya katakan, terjatuh harus 

bangkit berdiri dan terus berjalan, Shifu tidak akan meninggalkan anda, anda juga tidak 

boleh hilang keyakinan diri, kesempatan masih ada, bagaimanapun juga saya harus 

berhasil menyelamatkan anda, apakah anda masih tidak punya keyakinan diri? (Tepuk 

tangan) Oleh sebab itu, kalian sebagai praktisi yang senantiasa bekerja dengan baik, di 

saat demikian haruslah membantu mereka dengan itikad baik, janganlah seperti 

menghadapi praktisi lain dengan nada kata-kata yang keras, ada kata-kata yang tidak 

sengaja diucapkan namun dia akan mendengarnya dengan sepenuh hati, maka kalian 

harus mengatakannya dengan beritikad baik, beri tahu dia bagaimana harus berbuat. 

Tentu saja anda jangan sampai membuat dia mengetahui, kalau dia mengetahui akan 

merasa bahwa anda berlaku beda terhadap dia, dalam hatinya akan timbul lagi rintangan, 

bisa mengakibatkan kontradiksi dalam hati. Praktisi kita yang baru keluar juga perlu 

memerhatikan hal ini, mendengar pendapat orang lain tentu ada gunanya, dalam hal 

Xiulian, nasihat tulus tidaklah enak didengar. 

Pengikut: Selain membuat jumlah banyak rekaman klarifikasi fakta, apakah boleh 

membuat jumlah sedikit rekaman positif untuk keperluan manusia biasa yang berbeda? 

Shifu: Mengenai hal ini perlu saya beritahukan, kita saat ini benar-benar tidak mempunyai 

waktu, seluruh tenaga pengikut Dafa sedang dicurahkan untuk membuktikan kebenaran 

Fa. Apa yang akan dibuat itu memang bermanfaat bagi manusia biasa, kebudayaan 

manusia normal sedang merosot turun, tetapi itu bukanlah hal yang kalian perlu lakukan 

saat ini, itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan pada tahap berikutnya nanti. Maka 

sekarang pengikut Dafa harus lebih banyak terjun dan lebih banyak bekerja dalam aspek 

klarifikasi fakta ini. 

Pengikut: Bagaimana perihal pembuatan sejumlah besar rekaman klarifikasi fakta di 

internet, agar pengikut Dafa di Tiongkok membuatkan VCD-nya? 
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Shifu: Sangat baik tentunya, tidak hanya membuat, kalau ada kemampuan harus 

membuat dalam jumlah banyak, orang-orang di Tiongkok teracuni begitu dalam, harus 

membuat mereka mengetahui fakta sebenarnya. Supaya mereka tahu bahwa politik 

bukanlah tujuan kita, kita dianiaya secara tidak bersalah. Ditinjau dari sudut pandang 

manusia biasa, kita harus memberi tahu orang-orang di dunia apa gerangan yang terjadi 

pada kita; dipandang dari sudut Fa, kita sedang menyelamatkan mereka, jangan 

dikarenakan hal tersebut menyebabkan mereka tersingkir. 

Pengikut: Pengikut pelurusan Fa dalam membuktikan kebenaran Fa selain untuk 

menyempurnakan diri sendiri, apakah juga untuk dibuktikan kepada kehidupan yang lain? 

Shifu: Kehidupan yang lain… itu anda jangan pikirkan dulu. (Shifu tertawa) Tetapi, saya 

beri tahu kepada anda sekalian, sebenarnya pada saat kejadian 20 Juli 1999, ketika 

kejahatan menekan ke bawah secara merambah langit dan menyelimuti bumi, menguasai 

seluruh orang-orang jahat yang ada di dunia, semua manusia biasa juga telah 

dikendalikan; bukan hanya manusia, bahkan binatang dan tumbuhan juga telah dikuasai, 

anda lihatlah rumput dan pohon itu sepertinya juga berniat jahat kepada kita. Setelah 

berlanjut pada tahun kedua keadaan sudah membaik, karena kejahatan yang menekan ke 

bawah sudah dibasmi, saat itu hanya tersisa bagian yang ada di Tiongkok saja, juga 

secara cepat berangsur-angsur sedang dibasmi. Dewasa ini yang paling penting adalah 

manusia di dunia, karena manusia di dunia saat ini semua ada asal usulnya. 

Pengikut: Saya mempunyai dua pertanyaan, acap kali merasa setiap hari selalu sibuk, 

setiap hari selalu sibuk dengan pekerjaan, hasilnya pun tidak baik. Terkadang terhadap 

pekerjaan Dafa, penyelamatan praktisi juga tampaknya apatis, bagaimanakah caranya 

mengubah kondisi demikian? 

Shifu: Hanya dapat dikatakan aturlah waktu anda selayaknya. Setiap orang waktunya 

terbatas, Shifu mengerti hal ini, coba atur dengan baik dan layak. Sesama pengikut Dafa 

harus kalian selamatkan, tidak bisa dianiaya sewenang-wenang oleh kejahatan. Saya beri 

tahu kalian, segala upaya penganiayaan Dafa adalah perbuatan yang paling bodoh, kalian 

coba pikirkan kembali semua adalah demikian, karena kekuatan lama memang 

mengaturnya demikian. Bagaimana boleh mereka menangkap warga negara asing? 

Tahukah kalian? Di kala kalian mengklarifikasi fakta, orang-orang Amerika telah 

mengetahui, perasaan khalayak Amerika menjadi sangat marah. Pemerintah Tiongkok 

sejak reformasi selalu berusaha menampilkan citra mereka yang baik di dunia, agar 

orang-orang dapat membenarkan pemerintahan partai X, begitu bukan? Sedangkan pada 

masyarakat Barat, terutama khalayak Amerika, pada dasarnya mereka mempunyai rasa 

benci terhadap partai X. Perbuatan mereka itu justru menambah perasaan antipati di 

dalam hati orang-orang Amerika, juga membuat bangsa lain di seluruh dunia makin 

antipati. Kehilangan simpati rakyat bahkan sudah sampai ke luar negeri, masih saja 

melakukan perbuatan bodoh. 

Pengikut: Seluruh tenaga dari kesatuan kita masih belum difungsikan dengan baik, 

terkadang merasa bahwa orang penghubung utama atau penanggung jawab pada 

Himpunan tidak menempatkan diri pada Fa, juga tidak mau memberi kesempatan bagi 
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orang lain untuk melakukan, sehingga sulit mencapai kata sepakat dalam bertukar 

pengalaman, namun kami mendengar bahwa mereka secara langsung ditunjuk oleh Shifu, 

dengan demikian kadang-kadang meski tahu mereka tidak betul, juga harus tetap 

mendukungnya. (Hadirin tertawa) 

Shifu: Tahun lalu sejak awal saya sudah beri tahu kepada praktisi dari Himpunan Dafa di 

berbagai tempat, bahwa dalam pembuktian kebenaran Fa secara individu, harus 

dilepaskan kepada masing-masing, setiap orang harus melalui jalan pembuktian 

kebenaran Fa. Perkataan praktisi kita belum tentu seratus persen betul, tetapi sebagai 

penanggung jawab, apakah kalian sudah mendengarnya? Para praktisi mempunyai 

pendapat yang demikian, kalian semua sudah mendengarnya bukan? Tentu saja kalian 

juga merupakan orang yang Xiulian, Shifu tidak dapat meminta kalian berbuat mutlak 

sempurna tanpa cacat, tetapi, dengan adanya pendapat demikian dari praktisi, janganlah 

menyalahi mereka, karena mereka juga adalah demi Fa, saya telah melihat bahwa dalam 

setiap baris huruf terdapat informasi mereka, bukan untuk mereka sendiri, melainkan demi 

Fa. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Menanam modal dalam berbisnis bisa mendapatkan keuntungan, ada pengikut 

berpendapat bahwa uang yang dihasilkan dari keuntungan setelah 2-3 tahun kemudian, 

sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, maka uang yang ada saat ini lebih baik digunakan 

untuk menyelamatkan manusia. 

Shifu: Dilihat secara permukaan ada sedikit dalilnya, sesungguhnya masih merupakan 

sesuatu yang ekstrem. Saya pikir, anda tidak boleh tidak memedulikan kehidupan anda, 

apa pun tidak dipedulikan lagi. Saya beri tahu anda sekalian, apa yang kalian tinggalkan 

saat ini adalah jalan Xiulian bagi manusia masa mendatang, bila manusia masa 

mendatang semuanya berlaku ekstrem semacam ini, bekerja, berusaha pun tidak mau 

lagi, bahkan sambil mengemis makan untuk membuktikan kebenaran Fa, ini mutlak tidak 

dibenarkan. 

Anda harus dengan baik mengatur kehidupan anda, lakukan tugas anda dengan baik. 

Saya beri tahu kepada kalian, kalian adalah satu anggota dari kehidupan masyarakat 

manusia, kalian berkewajiban melakukan tugas kemasyarakatan apa pun dengan sebaik-

baiknya, di mana pun berada kalian haruslah menjadi manusia yang baik, harus dinilai 

baik oleh masyarakat. (Tepuk tangan) Dalam melakukan pekerjaan kita tidak boleh 

berlaku ekstrem, di segala bidang juga harus berjalan lurus. 

Ada orang mengatakan, saya sedang merencanakan suatu keuntungan besar, dan 

akan digunakan untuk Fa nanti. Hal ini merupakan sumber air jauh yang belum tentu 

dapat mengatasi dahaga sekarang. Namun tidaklah salah anda merencanakan sesuatu 

usaha dari manusia biasa. Anda tidak usah berpikir bahwa saya mendapat keuntungan 

sekian banyak akan digunakan bagi Dafa, anda jangan berpikir digunakan untuk Dafa. 

Anda katakan saya mau berdagang besar, saya berdagang besar untuk mendapatkan 

lebih banyak keuntungan, itu sudah benar. (Hadirin tertawa) Anda jangan kaitkan dengan 

Dafa. Saya cenderung merasa bahwa perkataan yang terakhir terlalu dipaksakan. (Hadirin 

tertawa) Karena telah saya beritahukan, sebagai pengikut Dafa anda boleh mendapat 
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keuntungan besar, anda boleh melakukan pekerjaan ini atau pekerjaan itu, ini bukan 

masalah. Hanya saja apa yang anda lakukan harus sejalan dengan hati nurani, anda 

haruslah tetap seorang yang baik. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Ketika energi buruk mendatangi, saya dapat mengetahui bahwa melalui usaha 

memancarkan pikiran lurus saya dapat menangkal kekuatan jahat, tetapi membuat saya 

mengantuk, muncul gejala penyakit. Bagaimanakah cara saya menangkal energi buruk? 

Shifu: Anda terlalu takut pada energi buruk itu. Bila dia muncul anda niscaya dapat 

mencairkannya, meleburnya menjadi sumber energi dasar untuk dipergunakan bagi diri 

sendiri. Saya katakan kepada anda sekalian, sebelum saya mengajarkan Fa, sebelum 

datangnya unsur tingkat tinggi dan juga tidak ada kekuatan lama, pada saat itu 

menghadapi rasa dingin, saya mempunyai cara lain. Saya berpikir demikian: dingin, kamu 

membuat saya dingin, kamu ingin membekukan saya? Saya bahkan lebih dingin dari 

kamu, saya yang membekukan kamu. (Hadirin tertawa. Tepuk tangan) Lalu kamu ingin 

membuat saya kepanasan, sebaliknya saya membuat kamu kepanasan, saya buat kamu 

kepanasan hingga tak tertahan. Beginilah yang saya maksudkan, kalian belum tentu 

dapat melakukan, akan tetapi, anda menggunakan pikiran lurus menghadapinya, anda 

tidaklah takut terhadapnya. Saya hanya sekadar mengatakan, kalian jangan 

melakukannya sembarangan. Ada juga sebagian praktisi baru, jika benar ada siapa yang 

dapat memancarkan unsur-unsur buruk kepada anda, anda juga tidak perlu takut, anda 

adalah pengikut Dafa, ada Shifu dan ada Fa. Kemungkinan dalam sejarah anda berutang 

kepadanya, maka dibayarlah. Tetapi anda adalah orang yang Xiulian, jika keterikatan 

anda mampu dilepas, Shifu pasti akan memedulikan anda, meskipun dia berhasil 

menerjang masuk, tak lama kemudian Shifu dapat mengubahnya menjadi benda yang 

baik bagi anda. (Tepuk tangan) Karena anda adalah orang Xiulian, Shifu pasti 

memedulikan anda. Tetapi bila anda mempunyai keterikatan hati, keterikatan muncul lagi, 

kali ini saya tidak takut, saya ada Shifu yang memedulikan, datanglah. (Hadirin tertawa) 

Maka ketergantungan hati anda itu juga merupakan suatu keterikatan, bila Shifu melihat 

adanya keterikatan ini maka tidak lagi memedulikan anda, setelah anda mampu 

melepaskannya baru dipertimbangkan lagi. Demikianlah maksudnya, Xiulian, Xiulian, 

adalah suatu kemauan hati manusia, bukankah demikian? Tidak boleh tidak 

mengendalikan diri dengan baik. Hadapi segalanya dengan pikiran lurus, apa pun tidak 

ditakuti, saya berkultivasi Fa ortodoks, apa yang saya takutkan? 

Praktisi yang dianiaya secara luar biasa dalam kamp kerja paksa, masih banyak 

yang disebabkan adanya rasa takut. Enteng saja bila dikatakan, dalam kondisi kejahatan 

semacam itu, tekanannya tidaklah sama, tetapi biar bagaimanapun juga, anda adalah 

manusia yang sedang melangkah menjadi Dewa, bagaimana anda harus berbuat? Tentu 

saja, yang meninggal ada juga mereka yang diatur dalam sejarah oleh kekuatan lama, 

misalkan pada waktu kehidupan lampau dikatakan oleh kekuatan lama, kelak saat Dafa 

diajarkan, bila anda ingin memperoleh Dafa, anda harus menempuh jalan yang demikian, 

bila tidak anda tidak diperkenankan masuk, kala itu praktisi pasti menyetujuinya, dia 

menyetujui sampai tiba saatnya akan dipukul mati. Tentu saja yang saya kemukakan 

adalah suatu contoh, dalam sejarah mereka benar-benar sudah banyak memanfaatkan 

celah kekosongan yang begini, melakukan banyak pengaturan. 
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Masih terdapat satu sebab lain, adalah karena sejarah sudah sedemikian panjang. 

Kalian lihat polisi bengis di kamp kerja paksa menganiaya mati berapa banyak pengikut 

Dafa kita, kalau peristiwa ini bukan terjadi pada masa pelurusan Fa, yang dianiaya mati 

adalah manusia biasa, maka polisi bengis ini setelah meninggal lalu bereinkarnasi, 

mengikuti perkembangan masa ini dia memperoleh Fa dan menjadi pengikut Dafa, maka 

orang yang terbunuh waktu itu apakah tidak menuntut dia membayar nyawa? Seandainya 

kehidupan itu berkata, keuntungan apa pun saya tidak mau, saya hanya ingin dia 

menebus nyawaku, ini sungguh sulit diatasi. Saya beri tahu anda sekalian, apa pun Shifu 

dapat menyelesaikan dengan bajik, praktisi berutang apa pada dia, saya selalu bantu 

praktisi memberikan kepadanya yang terbaik. Praktisi tidak mempunyai, saya sebagai 

Shifu yang memberikan, saya membuat kamu memperoleh balasan kebahagiaan. Karena 

kematianmu, maka telah memperoleh balasan kebahagiaan naik ke surga, bukankah ini 

telah berubah menjadi suatu hal yang lebih baik? Akan tetapi, dendam kehidupan itu 

sedemikian besar, dia tidak melepaskannya, kamu memberikan saya balasan naik ke 

surga? Sekalipun kamu memberi saya jabatan Dewa saya juga tidak mau, saya hanya 

ingin membalas dendam. Hal demikian menjadi sulit diatasi. Tidak sesederhana seperti 

yang kalian pikirkan! Coba kalian katakan bagaimana diatasi. Di antara praktisi yang 

berutang nyawa dalam sejarah juga tidak sedikit, Shifu membantu kalian telah 

menyelesaikannya dengan bajik. 

Tetapi bagaimanapun juga, jika benar-benar harus pergi dulu, yang menanti anda 

juga adalah kesempurnaan! (Tepuk tangan) Ini adalah dibicarakan dari sudut pandang 

yang demikian. Walaupun dikatakan demikian, asalkan kalian berjalan dengan lurus, 

sesungguhnya saya dapat menyelesaikannya dengan bajik. Saya pasti bisa mengubah 

hati yang begitu ekstrem menjadi baik, saya tentu dapat membuat dia tidak menuntut 

nyawanya lagi, karena saya menggunakan Fa untuk membuka simpul hatinya, apa pun 

dapat saya lakukan; begitu kalian mempunyai keterikatan hati dan tidak dapat dilepas, 

Shifu pun sulit mengatasinya dengan baik. 

Pengikut: Ada semacam gejala, di beberapa tempat saat belajar Fa secara berkelompok, 

membaca artikel Shifu yang baru dipublikasikan dalam porsi besar, malahan sedikit 

membaca ulang "Zhuan Falun." Penanggung jawab tertentu pada saat belajar kelompok 

besar sering menggunakan isi ceramah Shifu dalam lingkup kecil, untuk menjelaskan inti 

dari lingkup kecil. 

Shifu: Ini merupakan dua masalah. Masalah yang pertama, adalah apa yang saya 

utarakan belum lama ini dalam waktu yang berbeda, merupakan pelengkap bagi "Zhuan 

Falun," asalkan kalian mengetahui hubungan ini sudah cukup, yang sering dipelajari 

adalah "Zhuan Falun." Sedangkan masalah kedua adalah, ada praktisi kita setelah 

mendengar hal-hal yang saya utarakan pada situasi tertentu, kemudian menyebarkannya 

sebagai berita sensasi, saya sudah seringkali mengatakan masalah ini. Apa yang saya 

utarakan pada situasi tertentu yang tidak bersifat umum, mungkin saja khusus ditujukan 

kepada orang-orang seperti kalian ini. Anda pulang lalu menceritakannya kepada orang 

lain, melalui mulut anda sudah tidak memiliki kandungan makna yang saya utarakan di 

dalamnya, bersamaan juga tidak dapat berfungsi secara khusus bagi orang lain. Dengan 

demikian, sudah kehilangan fungsinya, orang lain setelah mendengarnya menjadi tidak 
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enak. Lagi pula anda mengatakannya dengan membawa sesuatu yang tersirat di dalam 

hati anda, kebanyakan ada semacam sifat menonjolkan diri yang tersembunyi, yang 

berada di bawah sadar. Saya pikir mulai saat ini anda jangan menceritakan hal semacam 

ini lagi. Setelah saya utarakan kalian mendengarnya ya sudahlah. Tahukah kalian orang 

yang berkultivasi Tao selama ribuan tahun, mereka mendapatkan sedikit rahasia 

kebenaran akan disimpannya dalam hati, disimpan selama ribuan tahun tanpa 

diberitahukan kepada orang lain, (hadirin tertawa) siapa yang ingin tahu sedikit milik saya 

ini haruslah bertukaran. Sedangkan kalian, begitu saja diocehkan ke luar semua, (Shifu 

tertawa) menganggapnya remeh. (Hadirin tertawa) 

Pengikut: Pengikut Dafa di Tiongkok akan mencapai kesempurnaan dengan bentuk yang 

bagaimana? 

Shifu: Adalah sama, bentuk keseluruhannya adalah sama. Tetapi ada satu hal, kalau 

bukan saya yang jemput, saya yang antar, adalah tidak dibenarkan. Mereka yang sudah 

pergi lebih dulu, meskipun sudah saya tetapkan mencapai kesempurnaan, sesungguhnya 

mereka masih menunggu di suatu tempat. Harus saya yang jemput, yang tidak saya 

jemput tidaklah diakui, maka mereka sedang menanti penyelesaian terakhir. Tentu saja, 

mereka yang dalam penantian tidak lagi ada penderitaan, itu adalah kondisi Dewa yang 

nyata segalanya, adalah suatu masalah kembali ke tempat asal belaka. 

Pengikut: Pada saat-saat pelurusan Fa yang menentukan ini, sejumlah teman praktisi 

lama berturut-turut mengalami penderitaan yang berbeda tarafnya. Bagaimanakah 

menghadapi dan membantu sesama praktisi yang dalam penderitaan itu? 

Shifu: Xiulian tidak berdasarkan jangka waktu, baik buruknya kultivasi juga tidak dinilai 

dengan jangka waktu, yang dapat berpikiran lurus dan berbuat lurus, serta melepaskan 

keterikatan hati, keadaannya tentu tidak sama. Kelompok berandal jahat yang 

menganiaya pengikut Dafa juga berpikir demikian: Ah, dia adalah praktisi lama, suruhlah 

dia menulis sesuatu maka yang lainnya tentu akan mengikuti. Bagaimana mungkin?! 

Manusia biasa menganiaya orang Xiulian, mereka selamanya juga tidak bisa memahami 

orang Xiulian. Setiap orang sedang mengultivasi diri sendiri, menempuh jalan sendiri, 

tidak mencontoh siapa pun, tidak memandang tua atau muda, tidak memandang yang 

masuk duluan atau belakangan, saya ini sebagai Shifu adalah sama dalam membimbing 

para pengikut. Perihal bagaimana membantu dia, itu kalian dapat melakukannya, satu 

adalah membantu dia memahami dan mengerti dari dasar Fa, satu lagi adalah kalian 

semua memancarkan pikiran lurus secara bersama, banyak melakukan hal penyelamatan 

makhluk hidup yang memang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, hal ini semuanya 

dapat membantu dia. 

Pengikut: Setiap kali di saat pelurusan Fa kita mengalami kemajuan yang besar, selalu 

saja terjadi peristiwa mendadak dari manusia biasa yang mengganggu, umpamanya 

peristiwa "11 September," kecelakaan pesawat terbang, masalah Irak, Korea Utara, dll. 

Bagaimanakah kita memandang gangguan ini? 

Shifu: Betul demikian, negara-negara yang membela keadilan, mengapa mereka seolah 

tidak melihat terhadap pemerintah Tiongkok yang melakukan penganiayaan terhadap 
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sekelompok besar rakyat dari masyarakat arus pokok? Mengapa tidak berbicara? Mereka 

mempunyai alasan sendiri, tapi ada juga gangguan yang diatur oleh kekuatan lama, agar 

mereka dibuat sibuk oleh teroris itu, maka sekali-kali muncullah kelompok teroris, sekali-

kali memecah perhatian mereka, agar mereka tidak dapat memusatkan perhatian pada 

tujuan yang sebenarnya ada pada mereka. 

Pengikut: Pengikut Inggris menyampaikan salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. 

Pengikut: Untuk menyelamatkan sanak famili yang dipenjara di Tiongkok, kami 

mengarang beberapa sandiwara untuk dipertunjukkan di jalanan, di antaranya ada yang 

memerankan orang jahat. Dengan memberi peran ini kepada pengikut Dafa, mohon tanya 

Shifu, apakah hal ini sesuai? 

Shifu: Tidak jadi masalah, berperanlah. Tetapi, saat saya melihat pengikut Dafa 

memerankan orang jahat, hati saya jadi tidak enak. Bila memang diperlukan, lakukanlah, 

tidak jadi masalah, sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Lalu bagaimana baiknya? 

Membuktikan kebenaran Fa harus pengikut Dafa yang melakukannya. Dulu kita pernah 

mengusulkan kepada mereka, saya katakan saat kita membuat sinetron televisi, untuk 

figur negatif dapatkah dicarikan teman kita yang memerankannya. (Hadirin tertawa) 

Lumayankan menjadi aktor, sekarang belum punya uang, nanti bila sudah mendapat 

keuntungan, sudah punya uang barulah saat itu diberikan. (Hadirin tertawa) Ini hanya 

bergurau saja, tetapi sesungguhnya tidak menjadi masalah. 

Pengikut: Umat manusia masa mendatang dan kehidupan lainnya apakah masih eksis 

pada saat yang bersamaan? Bagaimanakah pengikut Dafa harus memandangnya? 

Shifu: Umat manusia masa mendatang dan kehidupan lainnya apakah masih eksis pada 

saat yang bersamaan? Setelah Fa meluruskan dunia manusia perubahannya masih tidak 

begitu besar, sedangkan kelak di bumi ada apa saja, itu haruslah dilihat dari kebutuhan 

umat manusia. Di atas langit segalanya sangat indah, indahnya tak bisa diutarakan 

dengan kata-kata, para Dewa, yaitu para Dewa yang masuk dalam alam semesta baru, 

mereka pun tercengang. (Tepuk tangan) Orang merasa Dewa begitu indah, dunia Dewa 

adalah begitu indah, tetapi sampai di sana begitu melihat, ternyata tempat yang semula 

tidaklah begitu indah, perbedaannya memang sangat besar. Sedangkan bagi iblis-iblis 

mereka juga merupakan satu anggota alam semesta, dalam alam semesta harus ada 

kehidupan positif dan negatif yang saling berpadanan. 

Sudah jam berapa? (Tepuk tangan) Kita selesai? Cukup sekian saya bicara. (Tepuk 

tangan panjang mohon diteruskan) Jika demikian saya teruskan menjawab sedikit lagi. 

(Tepuk tangan) 

Pengikut: Dapatkah Shifu menceritakan bagaimana Shifu memandang penuntutan 

hukum terhadap sampah masyarakat dan pentolan kejahatan Tiongkok itu? (Hadirin 

tertawa) 
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Shifu: Di seluruh Tiongkok tidaklah mungkin setiap orang mengetahui fakta lalu dengan 

langsung mengenal Falun Gong, namun orang-orang semuanya mencaci sampah 

masyarakat itu, sudah sampai tahap yang demikian. (Tepuk tangan) Apakah masih tidak 

layak dituntut ke pengadilan? (Tepuk tangan) (Shifu tertawa) (Tepuk tangan) 

Pengikut: Mohon Shifu memberi petunjuk, mengajukan petisi di depan kedutaan besar 

Tiongkok, kejahatan menyuruh polisi membuat kerunyaman, saya pikir seperti yang Shifu 

pernah katakan untuk melakukan tiga hal, yang pertama adalah mengklarifikasi fakta, saat 

menemui masalah janganlah menghindar, harus dihadapi. 

Shifu: Begini seharusnya, bila kita menemui masalah yang demikian, harus diselesaikan. 

Kalian ingatlah, di mana timbul masalah, di situlah perlu mengklarifikasi fakta. (Tepuk 

tangan) Hasilnya baik atau tidak, anda jangan melihat pihak lawan, itu muncul dari hati 

kalian. Anda menginginkan dia berhasil baik, maka akan berhasil baik, anda tidak 

bermaksud menginginkan dia berhasil baik atau dalam hati tidak teguh, maka jadi tidak 

mudah diluruskan. Dapat juga dikatakan pikiran lurus-nya harus kuat. Saya sungguh 

sedang menyelamatkan kalian, saya sungguh memberi tahu anda fakta, hasilnya akan 

menjadi baik. Sebagai orang yang berada di luar Tiongkok, coba hadapilah sedapat 

mungkin dengan pikiran bajik. Tentu saja, yang tidak dapat diselamatkan di luar Tiongkok 

juga ada, kemungkinan bisa ditemui, mungkin juga tidak ditemui, tetapi bagaimanapun 

juga, kita sendiri harus berbuat lurus. Paling tidak, kita telah berbuat semestinya bagi dia, 

berbuat semestinya bagi semua makhluk. Ada banyak hal juga ditentukan oleh faktor 

manusia, berbuatlah sedapat mungkin, jangan memperuncing masalah. 

Pengikut: Istri saya karena membuktikan kebenaran Fa telah kehilangan kebebasan diri. 

Dikarenakan saya mempunyai anak yang baru berumur beberapa tahun, tentu tidak bisa 

sama seperti istri membuktikan kebenaran Fa, melainkan menggunakan cara yang lebih 

bermanfaat untuk melindungi diri sendiri, betulkah berbuat demikian? Bersama ini saya 

mewakili pengikut Dafa dari Zhengzhou menyampaikan salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih untuk anda sekalian. Sebagai pengikut Dafa, jika kalian merasa 

perbuatan kalian benar, maka lakukanlah, dalam proses Xiulian bisa saja terdapat 

pemahaman yang berbeda, kondisi yang berbeda, itu bukanlah masalah. Dalam proses 

Xiulian, seberapa tinggi kalian bisa memahami, kalian bisa melakukan sampai taraf mana, 

itu semua adalah manifestasi dari kondisi Xiulian. Dengan kata lain, bila kalian melakukan 

dengan sangat baik itu tentu makin baik, tetapi bukanlah dipaksakan. Permintaan saya 

kepada kalian tidak ada yang lain, tidak pernah mengatakan seberapa baik kalian harus 

melakukan, semua adalah kalian sendiri yang melakukan. Seberapa tinggi pemahaman 

kalian terhadap prinsip Fa, sampai taraf itulah yang dapat kalian lakukan, segala sesuatu 

yang kalian lakukan, adalah dilakukan untuk diri kalian sendiri, sama sekali tidak untuk 

saya. (Shifu tertawa) Dapat dikatakan begini, hanya Shifu membantu kalian, kalian tidak 

membantu Shifu. (Tepuk tangan) Kelak saat kalian sudah melihat fakta kenyataan ini, 

"Wah! Ternyata adalah begini!" 

Pengikut: Hari ini adalah perayaan Festival Lentera, kami berterima kasih kepada Shifu 

yang memberi ceramah dan penyelamatan, bersama dengan kami melewatkan perayaan 
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Festival Lentera. Praktisi sekalian tidak ingin Shifu meninggalkan tempat ini. (Tepuk 

tangan) 

Shifu: Oh, saya malah tidak ingat. Saya ini bila tidak kalian yang memberi tahu, saya 

memang lupa pada hari-hari libur yang dirayakan atau yang tahunan. Hari ini adalah 

perayaan Festival Lentera, kalau begitu bukankah kita semua sedang mengadakan reuni 

besar? (Tepuk tangan panjang) 

Pengikut: Ketika membagikan bahan klarifikasi fakta kepada Daratan Tiongkok, apakah 

boleh juga membagikan syair, Jingwen dan buku-buku Shifu kepada mereka? 

Shifu: Ini tidak masalah, tidak ada masalah. Boleh juga dibagikan kepada manusia biasa, 

ini tidak menjadi masalah, asalkan mereka mau membacanya. Penganiayaan sudah 

berlangsung sekian lama, banyak orang yang ingin sekali mengetahui fakta Falun Gong 

namun tidak dapat menemukan bukunya. Pada tahun di mana kekuatan lama menyuruh 

kejahatan membakar buku, tahukah anda apa yang dijadikan alasan oleh kekuatan lama? 

Mengapa harus membakar buku? Pada saat itu, di Tiongkok buku "Zhuan Falun" banyak 

terdapat di mana-mana, ada banyak praktisi tidak tahu menghargainya, terlebih-lebih 

manusia biasa. Dewa tidak dapat melihat hal ini lebih lanjut, karena itu adalah Fa langit 

yang menciptakan alam semesta! Maka kekuatan lama ingin membuat buku-buku itu 

menjadi langka, agar orang-orang selanjutnya akan mencari Fa dan menghormatinya, 

mengerti betapa berharganya Fa ini. Demikianlah alasan yang mereka pegang untuk 

melakukan hal tersebut. 

Pengikut: Di wilayah kami terdapat sesama praktisi yang sepertinya masih belum 

memahami pelurusan Fa, pemahaman di bidang lainnya juga tidak terlalu baik, 

bagaimanakah saya membantu meningkatkan mereka? 

Shifu: Tidak ada hal yang dapat dipaksakan. Orang lain ingin berkultivasi ataupun tidak, 

adalah tergantung apa yang dia sendiri inginkan, kita juga hanya dapat menasihati 

dengan baik, hanya dapat mengingatkan dan memberi tahu mereka sedapat mungkin, 

menjelaskan prinsipnya. Pemaksaan tidak dibenarkan. Setelah diberi tahu mungkin akan 

menjadi baik, mungkin juga mereka mempunyai keterikatan hati. 

Pengikut: Dalam melakukan pekerjaan Dafa, ada penanggung jawab dikarenakan ingin 

melakukan pekerjaan dengan baik, maka tidak berkata jujur, memakai cara-cara manusia 

melakukan sesuatu, apakah hal ini karena tidak belajar Fa dengan baik, ada sifat egois, 

ataukah ada tujuan yang lebih mendalam? 

Shifu: Tujuan? Tidak bisa dikatakan demikian. Kita yang berada di sini, terdapat satu dua 

saja yang lebih khusus, saya beri tahu kalian, Shifu juga tidak ingin melepaskan kalian, 

patut atau tidak saya masih perlu melihat. (Tepuk tangan) Bila patut saya akan 

memedulikan anda, lihat bagaimana kalian sendiri. Sedangkan yang lain, mungkin siapa 

di antara kita di sini ada yang ingin merusak Fa, atau siapa ingin berbuat sesuatu yang 

lain, hal ini adalah tidak mungkin. Penanggung jawab juga adalah orang yang Xiulian, dia 

juga terdapat sifat hati manusia yang diwujudkan, ini adalah pasti, saya katakan janganlah 

mengharapkan mereka terlalu tinggi. Akan tetapi dia juga merupakan seorang 
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penanggung jawab, apa yang dia perbuat juga mempunyai pengaruh tertentu, maka bila 

anda sekalian melihat ada masalah haruslah menunjukkan kepada mereka. Jika mereka 

tidak menghiraukan, kalian boleh menyampaikan kepada Himpunan Dafa. 

Pengikut: Pengikut dilanda kesusahan karena berutang, dapatkah diseimbangkan 

dengan bentuk pelurusan Fa? 

Shifu: Dafa digunakan untuk masalah pribadi anda, saya pikir sangatlah tidak pantas 

mempunyai pemikiran yang demikian. Sebagai seorang pengikut Dafa pada saat anda 

benar-benar dapat melakukan dengan baik, saya pikir kerunyaman itu juga bukan mutlak 

seperti yang anda lihat. Karena anda tidak dapat memahami dengan berpijak pada Fa, 

maka kerunyaman manusia biasa jadilah kerunyaman manusia biasa. Apa yang terlihat 

oleh mata manusia adalah tidak berubah, tetapi dilihat dengan mata Dewa segalanya 

berubah. Kalian risau, Shifu juga merasa risau demi kalian, hati risau kalian tidak bisa 

disingkirkan, kesadaran terhadap Fa tidak tinggi, satu masalah dari kerisauan telah kalian 

selesaikan namun dibuat masalah yang baru lagi, Ah! Ini bukan mengkritik, yang Shifu 

katakan semua adalah Fa. 

Pengikut: Perasaan selalu bimbang, apakah tidak seharusnya mengerahkan sejumlah 

besar daya manusia dan sumber bahan untuk meneliti semacam alat terobosan bagi 

jaringan internet? Apakah seharusnya melakukan hal yang menghemat waktu tetapi 

dengan efisiensi yang tinggi? 

Shifu: Ini merupakan pemahaman yang tidak sama, hanya dapat dikatakan sebagai 

pemahaman yang tidak sama. Pekerjaan dengan efisiensi tinggi tentulah harus dilakukan, 

tidak usah dikatakan. Tetapi menerobos jaringan internet, coba kalian pikirkan, kejahatan 

menganiaya kita, menyebarkan kebohongan besar, bolehkah tidak diungkapkan? Kita 

justru menginginkan orang-orang di dunia melihat sifat dasar kejahatan, melihat 

perbuatan kejahatan, melihat fakta kebenaran! Maka kita harus menerobosnya. Pengikut 

Dafa mempunyai sejumlah besar ahli teknologi nomor satu di dunia, kita mempunyai 

kemampuan untuk memecahkannya. Jaringan situs web Minghui tidak pernah dapat 

mereka blokir. (Tepuk tangan meriah) Tetapi jangan mengerahkan daya manusia terlalu 

besar juga ada betulnya, namun sepertinya juga tidak terlalu banyak orang yang ikut 

mengambil bagian, benar kan? 

Pengikut: Pada saat Fa meluruskan dunia manusia tidak akan ada lagi pemblokadean, 

apakah semua ini harus direalisasi dengan cara yang diwujudkan oleh pengikut Dafa di 

dunia manusia? 

Shifu: Kita menerobos blokade ini berarti menyangkal pengaturan kekuatan lama, yaitu 

tidak mengakui penganiayaan yang disertai blokade semacam ini. Di saat Fa meluruskan 

dunia manusia, Dewa dan Buddha menampakkan diri amat nyata, manusia tidak 

mematuhi juga tidak boleh, ini adalah suatu kondisi yang lain. 

Pengikut: Saat seketika Fa meluruskan dunia manusia, apakah pengikut Dafa bisa 

mengetahui sebelumnya? (Hadirin tertawa) 
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Shifu: Tingkat Xiulian kalian tidak sama, kondisi Xiulian tidak sama, ada praktisi yang bisa 

mengetahui sebelumnya, ada praktisi yang tidak bisa mengetahui sebelumnya. Tahu 

ataupun tidak tahu tidaklah menjadi masalah, tidak memengaruhi proses dan tingkatan 

pencapaian kesempurnaan, sedikit pun tidak memengaruhi. Buat apa dipikirkan begitu 

banyak? Masalah Fa meluruskan dunia manusia, dikatakan terus terang benar-benar 

tidak mempunyai hubungan yang besar dengan kalian, kalian adalah pengikut Dafa pada 

masa pelurusan Fa! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Dewasa ini ada pengikut yang menampakkan gejala penyakit, sangat serius, 

hampir tidak dapat membaca buku, berlatih Gong dan memancarkan pikiran lurus. 

Shifu: Saya katakan ini benar-benar bermasalah. Terhadap keterikatan hati, ada praktisi 

yang ditampilkan ke luar, ada praktisi yang tidak ditampilkan ke luar, dipendam dalam hati 

sehingga keterikatannya makin tidak teratasi, sampai akhirnya dia tidak dapat 

melepaskan diri. Kejahatan akan membuat anda makin lama makin tidak beres, 

mengakibatkan anda terjungkal hebat, terjungkal sehingga seumur hidup tidak bisa 

melupakan dia. Mereka memang berbuat demikian, maka jangan berketerikatan sampai 

taraf yang demikian. Timbul masalah lalu menanyakan Shifu bagaimana mengatasinya, 

padahal adalah keterikatan kalian yang menyebabkannya. Shifu akan menanganinya. 

Masih ada lagi sebagian yang mendengar dalam ilusi. Anda hanya bisa mendengar 

dalam ilusi, sesungguhnya anda benar-benar telah mendengar, tetapi yang anda dengar 

bukanlah Shifu. Mereka bisa meniru suara Shifu, bahkan citranya pun bisa ditiru, 

menggunakan keterikatan kalian untuk menipu kalian. Anda sebagai pengikut Dafa harus 

dapat menyadari berdasarkan Fa. Anda adalah pengikut Dafa yang penuh martabat, 

haruslah dengan arif mempertimbangkan apakah sesuai dengan Fa atau tidak. Masih ada 

sebagian praktisi yang pikirannya selalu tertarik pada kemampuan Gong, ada sejumlah 

praktisi adalah saya yang memperkenankan mereka melihat keadaan pelurusan Fa pada 

ruang dimensi yang berbeda, tujuannya adalah memperkuat keyakinan praktisi akan 

pembuktian kebenaran Fa, namun ada praktisi yang masih belum dapat memperlakukan 

dengan betul, tidak berkultivasi atas dasar Fa, bahkan ada yang pada saat mempunyai 

masalah, lalu mencari praktisi yang mempunyai kemampuan Gong untuk melihat 

masalahnya dan menjadikan apa yang terlihat itu sebagai petunjuk untuk bagaimana 

melakukan pekerjaan Dafa dan Xiulian. Hal ini sudah sangat berbahaya. Siapakah yang 

dapat melihat dasar dari pelurusan Fa?! Siapakah yang dapat mengatakan dengan jelas 

perihal orang yang berkultivasi Dafa? Perwujudan pada tingkatan sangat rendah bukanlah 

dasar kebenaran. Tidak berkultivasi atas dasar Fa, tidak berbuat menurut Fa, apakah 

anda masih merupakan pengikut Dafa?! Begitu timbul masalah, lalu meminta orang 

tersebut untuk melihat apakah gerangannya demikian, apa yang terlihat? Siapakah yang 

bisa melihat dasar anda? Bahkan anak anda pun tidak boleh. Saya sudah mengatakan, 

intern pengikut Dafa pun tidak diperbolehkan melihat, jika terlihat keadaan sebenarnya 

dari Xiulian kalian, masih mau kultivasi apalagi? Seandainya anda diberi tahu, maka 

segalanya sudah teratasi. Takkan dapat terlihat! Karena pada tingkat berbeda terdapat 

perwujudan yang berbeda, perwujudan pada suatu tingkat adalah prinsip kebenaran bagi 

kehidupan pada tingkat tersebut, tiap-tiap tingkatan juga merupakan prinsip kebenaran, 

tetapi dia merupakan perwujudan dari suatu hal pada tingkat yang berbeda, sedangkan 
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perwujudan yang paling dasar ada di atas, sampai pada akhirnya barulah merupakan 

dasar yang terakhir. Anda berada pada tingkat itu apakah anda dapat melihat dasar 

keadaan sebenarnya dari pengikut Dafa, keadaan sebenarnya dari pelurusan Fa, 

keadaan sebenarnya dari Shifu? Kalau hari ini anda dapat melihat dasar keadaan 

sebenarnya dari Shifu dan pengikut Dafa, keadaan sebenarnya dari pelurusan Fa, maka 

anda hari ini adalah penguasa dari alam semesta yang tak terhingga! Bukankah anda 

sudah dapat melihatnya? Bukankah segalanya tergambar dengan gamblang di depan 

mata? Bagaimana anda bisa begitu bodoh?! Saya kan sudah berkali-kali mengatakan 

dalam Fa, mengapa kalian sampai harus diganggu? (Shifu tertawa) 

Pengikut: Jikalau pengikut memanfaatkan pekerjaan untuk menceritakan prinsip hukum 

alam semesta Zhen Shan Ren, disampaikan dengan cara memengaruhi secara halus dan 

tak terasa kepada lebih banyak orang di dunia ini… 

Shifu: Saya pikir tidak ada masalah, boleh saja. 

Pengikut: Sudah tidak mampu lagi seperti dulu secara langsung memberi kepada Dafa. 

Mohon tanya, apakah orang ini masih sesuai dengan definisi pengikut Dafa pada masa 

pelurusan Fa? 

Shifu: Apakah anda sudah melakukan dengan baik apa yang seharusnya dilakukan oleh 

pengikut Dafa di mana anda berada? Jika demikian berarti anda sudah berbuat dengan 

betul. (Shifu tertawa) Jangan khawatir, termasuk sejumlah yang terjungkal, cepatlah 

bangkit berdiri. 

Pengikut: Sebagai seorang mahasiswa doktoral, dalam melakukan penelitian perlu 

mencurahkan konsentrasi secara menyeluruh, tetapi masih harus belajar Fa, klarifikasi 

fakta dan latihan Gong, sehingga selalu merasa waktu tidak mencukupi. 

Shifu: Masih ada yang mengajukan masalah ini, Shifu sudah sejak dini berkali-kali 

menjawabnya. Saya pikir, sebagai orang yang Xiulian, kalian seharusnya meletakkan 

Dafa pada posisi nomor satu, tetapi anda juga harus melakukan tugas anda dengan baik, 

anda harus sedapat mungkin melaksanakannya dengan baik, mengenai bagaimana 

menyeimbangkan posisi, secara konkret harus anda sendiri yang mengatur. Anda 

mengatakan saya sudah begitu sibuk sehingga tidak membaca buku, itu sama dengan 

tidak berkultivasi lagi, anda sepenuhnya terjun dalam pekerjaan, maka anda adalah 

manusia biasa. Jika ini hanya penyeimbangan posisi yang tidak betul? Maka anda aturlah 

dengan baik, ini adalah masalah yang sangat sederhana. Sesungguhnya di buku "Zhuan 

Falun" saya sudah mengatakan dengan sangat jelas. Belajar Fa dengan baik, anda di 

dalam Xiulian tidak akan terpengaruh oleh apa pun juga, malahan dalam bekerja dan 

belajar, prestasi yang diperoleh jauh lebih besar. 

Ilmu pengetahuan sudah berkembang sampai pada tahap begini, umat manusia juga 

tidak dapat meninggalkannya, masyarakat masih berusaha mendorongnya maju lagi, 

tetapi dalam masyarakat manusia masa mendatang itu semua tidak eksis. Masa 

mendatang tidak terdapat ilmu pengetahuan. Tetapi bagaimanapun juga, ilmu 

pengetahuan merupakan suatu produk dari alam semesta, maka saya tidak pernah 
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menyangkalnya, saya hanya mengatakan bahwa dia tidak sesuai dengan umat manusia, 

tidak dapat diberikan kepada umat manusia. Apalagi kelak manusia akan melangkah 

menuju jalan manusia menjadi Dewa, maka ilmu pengetahuan ini lebih tidak dapat 

diberikan kepada umat manusia. Sesungguhnya ilmu pengetahuan adalah melecehkan 

Dewa, lagi pula dia menimbulkan semacam efek terhadap perubahan materi dan 

kerusakan lingkungan, dia tidak hanya mengubah materi, juga mengubah konsep 

manusia, juga mengakibatkan banyak elemen materi di bumi mengalami perubahan, juga 

mengakibatkan kerusakan tertentu bagi alam semesta, oleh karena itu kelak di tempat 

manusia ini dia tidak ada lagi. Sekarang adalah demikian adanya, karena sebelum Fa 

meluruskan dunia manusia tiba, manusia ingin membuat kacau biarlah dia kacau. Anda 

tidak melakukan, juga bukan karena anda tidak melakukan maka dia akan berubah 

menjadi baik, anda ingin lakukan maka lakukanlah, sudah melakukan juga tidak berarti 

buruk, karena keseluruhannya adalah demikian, begitulah hubungannya. 

Pengikut: Pengikut sibuk dengan banyak pekerjaan Dafa, hampir tidak berlatih Gong, 

belajar Fa juga tidak terjamin, dalam hati sangat menderita. 

Shifu: Saya pikir tetap harus mencari waktu untuk belajar Fa, kecuali anda sedang 

menerjemahkan Dafa, (hadirin tertawa) saya rasa itu pasti juga sedang belajar Fa. Kalau 

tidak, tetap harus belajar Fa. 

Pengikut: Saya mengira bahwa Fa meluruskan dunia manusia sudah secara diam-diam 

berlangsung, ilmu teknologi tinggi telah mendorong terjadinya resesi ekonomi masa kini, 

apakah itu merupakan babak awal dari bentuk ekonomi yang baru? Bila pengikut Dafa 

membuka usaha apakah dapat berkembang? (Hadirin tertawa) 

Shifu: Bukan seperti yang anda pikirkan begitu. Fa meluruskan dunia manusia tidak ada 

hubungan apa pun dengan ilmu pengetahuan. Dalam perwujudannya juga tidak akan ada 

benturan apa pun atau dorongan bagi perkembangannya. Mengenai buka usaha, itu 

urusan pribadi, bila anda mempunyai kemampuan silahkan saja. 

Pengikut: Saya menyadari bahwa saya tidak mempunyai masalah yang dapat diganggu, 

yang menjadi masalah hanya karena diri sendiri tidak berbuat dengan baik, apakah 

pemahaman seperti ini betul? 

Shifu: Pemikiran demikian tidak ada masalah, tidak ada gangguan itu baik sekali, dapat 

menyadari bahwa diri sendiri tidak berbuat dengan baik, masih ada kekurangan, itu sudah 

merupakan Xiulian. 

Pengikut: Isi ceramah Shifu siang tadi sangatlah serius, pengikut tidak mengerti apakah 

itu sudah terjadi ataukah yang mungkin terjadi pada masa mendatang? 

Shifu: Saya telah melihat suatu indikasi yang sangat tidak baik, ada pengikut yang akan 

termusnahkan, adalah sedemikian serius, maka saya mengutarakan. Dikatakan itu adalah 

yang akan terjadi kelak, tetapi saat ini tunasnya sudah tumbuh. Adalah demikian halnya. 
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Pengikut: Pengikut menyadari, Shifu adalah perwujudan Fa pada dunia manusia, maka 

Shifu juga adalah Fa, ini adalah satu tingkat kandungan makna dari perkataan 

berpedoman pada Fa sebagai Guru. 

Shifu: Saya menggunakan bahasa manusia untuk mengutarakan dengan jelas, Fa adalah 

saya yang menciptakan. (Tepuk tangan meriah) Dalam mahacakrawala, asalkan anda 

adalah suatu benda dalam alam semesta, semuanya juga termasuk, tak peduli apakah 

anda ada atau tidak ada, kosong atau nihil, asalkan anda adalah sesuatu, anda adalah 

diciptakan oleh Fa ini, anda berada di tengah lingkungan yang dibangun oleh Fa ini. Bagi 

kehidupan, Fa mempunyai kriteria, Fa telah menciptakan semua makhluk, Fa di dalam 

pembaharuan juga membuat semua makhluk berasimilasi, menyelamatkan semua 

makhluk, karena pengikut Dafa sedang belajar Fa, adalah secara inisiatif berasimilasi 

dengan Fa. Segala sesuatu dalam badan langit sudah tidak benar, dewasa ini masih 

dipertahankan adalah demi mengasimilasi semua makhluk alam semesta, agar semua 

makhluk mendapatkan penyelamatan, jika tidak demikian maka sejak dini sudah tidak ada 

lagi. Menciptakan lagi mahacakrawala, dengan Fa menciptakan kembali tiap-tiap 

tingkatan dan semua makhluk, saya tidak menggunakan cara begini, saya membuat 

semua makhluk dalam badan langit mengenal Fa, dalam pikiran lurus berasimilasi dengan 

Fa, ini adalah solusi kebajikan yang paling baik, cara yang digunakan telah mewujudkan 

belas kasih terhadap semua makhluk. Segala kehidupan pada masa prasejarah adalah 

Fa yang menciptakan, siapa pun tak terkecuali, siapa pun termasuk di dalamnya. Siapa 

yang mengatakan "Zhuan Falun" ini ada seberapa tinggi tingkatannya, maka dia sedang 

mengucapkan omongan iblis. Mahacakrawala yang tak terukur dan tak ternilai, ruang 

badan langit yang tak terukur dan tak ternilai, tiap ruang dimensi terdapat kehidupan yang 

tak terhitung! Semuanya adalah Fa ini yang menciptakannya, tidak ada kehidupan apa 

pun yang dapat mengomentari Fa, (tepuk tangan) dan segala sesuatu dari Fa ini 

termanifestasi dalam "Zhuan Falun" itu! Adalah Fa yang sedemikian besar. 

Pengikut: Shifu tadi pagi bicara tentang kekuatan lama dewasa ini mencoba 

menggunakan materi membentuk wujud palsu Shifu untuk menggoyahkan pikiran lurus 

dan keyakinan lurus pengikut Dafa terhadap Fa, mohon tanya bagaimana 

membedakannya? 

Shifu: Tidak perlu secara khusus untuk membedakan. Dewasa ini yang dapat dilihat dan 

diketahui oleh praktisi adalah dibatasi oleh tingkatannya. Kekuatan lama juga adalah 

Dewa, sekarang ini bagi kalian, ia benar-benar sering berubah-ubah; bila praktisi tidak 

berpedoman pada Fa sebagai Guru, pikirannya digunakan untuk melihat ini, maka ia 

dapat sekehendak hati menciptakan segala wujud palsu untuk anda. Hari ini saya juga 

telah membicarakan dengan jelas kepada kalian, yang kalian lihat, yang kalian lihat 

dengan mata manusia ini adalah tubuh utama Shifu, berada di sini, adalah saya. (Tepuk 

tangan) Biarpun terdapat pribadi saya yang seberapa tinggi tingkatannya itu semua 

adalah tubuh saya pada tingkat yang berbeda. Walaupun saya berada di tempat paling 

rendah, saya memang telah datang ke tempat paling rendah. Walaupun tubuh-tubuh saya 

pada tingkat yang berbeda semuanya berada di tempat tinggi, itu adalah saya yang 

menempatkannya di tempat tinggi, saya masih dapat menarik kembali semua tubuh saya 

di tiap-tiap tingkat, dan dikumpulkan menjadi satu tubuh. Di samping itu, bersamaan saya 
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ada di sini, saya dapat mempertentangkan diri sehingga pada setiap tingkat dari segenap 

alam semesta semuanya adalah saya. (Tepuk tangan) Akan tetapi adakalanya kekuatan 

lama mengganggu, ketika ia benar-benar melihat ada praktisi telah masuk ke dalam 

kesesatan, mereka akan memperlihatkan pada anda wujud palsu, menghalangi sorot 

pandang anda, tidak memperkenankan anda melihat Shifu yang di sana, dari pikiran juga 

tidak memperkenankan anda berkeyakinan lurus pada Shifu yang di sini. Dia membuat 

suatu Shifu yang palsu berjalan tembus sana tembus sini di dalam dimensi itu atau 

berhenti di sini, akan menyesatkan anda. Maka anda jangan melihat semua ini, anda 

jangan memedulikannya. Ada Fa di sini, ada Shifu di sini, masih belum cukupkah? (Tepuk 

tangan) 

Bukankah Fa adalah saya di sini yang mengutarakannya kepada kalian? Adalah 

mulut ini (menunjuk mulut), sudah kelihatan? (Hadirin tertawa. Tepuk tangan) Semuanya 

adalah saya yang mengutarakan, siapa pun juga tidak dapat mengendalikan saya. Kalian 

jangan khawatir. Dari mana mengalir ke luar asal-usul Fa yang saya utarakan, kekuatan 

lama sama sekali tidak dapat melihatnya. Tidak ada kehidupan yang dapat melihat dari 

mana asal sumber Fa yang saya utarakan, menembus bertingkat-tingkat materi dan 

kehidupan juga tidak berhasil menyelidiki asal sumbernya. Saya meminta kalian 

berpedoman pada Fa sebagai guru, salah satu sebab di antaranya adalah khawatir kalian 

mendapat gangguan semacam ini. Meminta kalian berpedoman pada Fa sebagai guru, Fa 

ini berada di sini, anda berbuatlah menurut Fa, dengan penuh martabat Xiulian. Bila tidak 

ada Fa ini, coba kalian pikirkan, hanya mengandalkan sedikit itu yang dapat kalian lihat 

lalu anda sudah bisa berkultivasi? Tidaklah benar. Kalau begitu mengapa tidak berbuat 

menurut tuntutan Fa? Sebenarnya dewasa ini semuanya yang palsu itu telah berada 

dalam pemusnahan. 

Pengikut: Ada praktisi tertentu dari luar negeri pergi ke daratan Tiongkok kemudian 

ditangkap, apakah ini perbuatan yang tidak menuruti permintaan Shifu? 

Shifu: Tidak dapat dikatakan demikian. Pengikut Dafa sedang berusaha berbuat sedapat 

mungkin demi Dafa. Tidak dapat dikatakan praktisi berbuat begini tidak benar, berbuat 

begitu benar. Setiap orang sedang berjalan di jalur sendiri, kita tidak dapat memaksakan 

konsep diri sendiri kepada orang lain. Setelah terdapat masalah jangan mengatakan siapa 

benar dan siapa tidak benar, jika timbul masalah kalian semua harus saling membantu, 

berusaha menyelesaikannya. 

Pengikut: Saya kira Shan tidak hanya terekspresi pada wajah ramah-tamah di 

permukaan saja, saya merasa mencegah kejahatan juga adalah semacam ekspresi dari 

Shan, umpama kita tidak menuruti tuntutan yang tidak masuk akal dari polisi Hongkong 

dan polisi Jerman adalah semacam Shan, adalah memanifestasikan keagungan De Dafa. 

Shifu: Terhadap manusia harus Shan, terhadap kehidupan yang jahat tentu harus 

dibasmi. Bicara tentang polisi itu, dia adalah tidak mengerti, dia dikendalikan. 

Penanganan yang tidak baik akan mengakibatkan dia berbuat jahat terhadap anda pada 

waktu itu secara tidak rasional, dalam proses meruncingnya perselisihan, kalian malah 

dapat dirugikan, maka harus menghindari kerugian ini. Terhadap manusia harus Shan 
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sedapat mungkin, terhadap yang di sana itu harus ditangani dengan serius. Jika perihal ini 

mengakibatkan pengaruh atau kerugian bagi Dafa, kalian juga harus dengan serius 

menempuh jalur hukum manusia biasa menyelesaikannya. Kejahatan telah mencekoki 

polisi Jerman dengan banyak hal-hal yang tidak baik, ketika itu sangat tidak layak 

perlakuannya terhadap kita, suatu bangsa menghadapi Dafa di depan kejahatan dan 

keadilan, sikap macam apa itu? Saya akan bagaimana memperlakukan hari depan 

mereka! Tapi masalah tersebut setelah lewat harus segera ditangani, gunakanlah jalur 

hukum. Dia adalah negara demokratis, sekalipun presiden telah berbuat salah juga harus 

dituntut ke pengadilan, karena ia dipilih oleh rakyat. Tentu saja hal ini telah berlalu, juga 

tidak perlu dibicarakan lagi. 

Pengikut: Kadangkala saya merasa saya tidak pantas anda selamatkan. Bagaimana 

saya dapat menekan pikiran yang egois, dan memenuhi standar? 

Shifu: Jangan begitu pesimis. Kebiasaan individu tidak sama, kebiasaan suatu bangsa 

berbeda. Dalam lingkup kehidupan yang tidak sama, manusia memiliki latar belakang 

kebudayaan yang berlainan, dapat menyebabkan kebiasaan yang tidak sama, sisi negatif 

dalam kebudayaan yang berbeda juga dapat memengaruhi setiap praktisi yang berbeda 

bangsa, akan tetapi ini tidak jadi masalah, Shifu tidak memandang hal-hal tersebut. 

Asalkan anda berkultivasi, anda niscaya dapat memahaminya, lambat laun semuanya 

dapat dilakukan dengan baik, jika dalam seketika apa pun telah dapat dicapai, ini tidak 

realistis. Seiring dengan makin mendalamnya anda belajar Fa, ketika pemahamannya 

kian lama kian baik, anda niscaya dapat melakukan dengan baik. 

Pengikut: Bagaimana kita dapat lebih baik menceritakan fakta sebenarnya kepada 

pemerintah Amerika Serikat? 

Shifu: Hal-hal tersebut, kalian juga sedang terus melakukannya, dahulu yang kalian 

lakukan juga sangat baik. Dilakukan lebih lanjut tentu harus sedikit lebih mendalam, 

arealnya sedikit lebih luas. 

Pengikut: Saya telah mengirim sepucuk surat elektronik kepada banyak teman praktisi, 

hal yang ingin saya katakan adalah hal baik, tetapi caranya agak negatif, kemudian teman 

praktisi itu tidak lagi bertukar pendapat dengan saya. Apakah saya telah berbuat salah? 

Shifu: Caranya agak negatif anda telah menyadarinya. Maka dia tidak dapat menerima, 

tidak menerima adalah karena dia juga mempunyai hati manusia biasa, mungkin sebagai 

pengikut Dafa, kedua belah pihak sama-sama harus mempunyai pemahaman yang benar. 

Terhadap segala hal pengikut Dafa harus menghadapinya dengan positif, jangan melihat 

sisi buruk orang lain, bagaimanapun harus melihat sisi baik orang lain. Sebenarnya 

tahukah kalian, tahun itu ketika saya mengajarkan Dafa kepada kalian, di tengah 

pengajaran, kalian di bawah mengekspresikan banyak pikiran manusia biasa, ada orang 

mengekspresikan pikiran yang sangat tidak baik, akan tetapi semua saya tidak 

memandangnya. Saya justru melihat sisi baik kalian, saya baru dapat menyelamatkan 

kalian. Jika saya hanya melihat sisi buruk kalian, bagaimana saya dapat 

menyelamatkannya? Kian dilihat kian marah, bagaimana saya menyelamatkan anda? 

(Tepuk tangan) Oleh sebab itu, di dalam keadaan apa pun, jangan terseret oleh perilaku 
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manusia biasa, jangan terseret oleh hati manusia biasa, juga jangan terseret oleh Qing di 

dunia ini. Banyak melihat kebaikan orang lain, jangan sering melihat kekurangan orang 

lain. 

Pengikut: Pada saat kita bertukar pendapat dan belajar Fa bersama, saya tidak ada 

sesuatu yang ingin dibicarakan, tidak mempunyai pendapat. Betulkah demikian? 

Shifu: Mungkin diakibatkan oleh kondisi. Anda tidak ingin bicara ya tidak perlu bicara, 

anda mengatakan saya melihat orang lain berbicara sedangkan saya tidak dapat bicara, 

merasa tidak enak, jika anda tidak dapat bicara ya tidak perlu bicara, tidak menjadi soal. 

Saat anda ingin bicara, itu juga adalah wajar saja, maka anda bicaralah. Tapi juga jangan 

karena kebiasaan tidak suka bicara sehingga menjadi halangan bagi anda. 

Pengikut: Shifu pernah mengatakan kelak tingkatan manusia ini mempunyai fungsi 

sangat besar dalam alam semesta, sesungguhnya fungsi penting apa, dapatkah anda 

jelaskan? 

Shifu: Pada masa akan datang, tempat manusia ini adalah suatu tempat yang sangat 

istimewa, mengapa dikatakan demikian? Tak peduli sejarah umat manusia seberapa 

panjangnya, adalah untuk menyelamatkan semua makhluk, untuk hal pelurusan Fa ini 

maka diciptakan manusia, diciptakan manusia setingkat ini. Dahulu tidak ada manusia. Di 

posisi bumi ini dulu pernah ada planet, struktur planet itu dengan bumi sekarang ini tidak 

sama, untuk kelangsungan hidup manusia, di bumi ini telah diciptakan begitu banyak air, 

tumbuh-tumbuhan dan hewan. Dahulu makhluk hidup dan lingkungan di atas planet ini 

lebih buruk, di situ makhluk yang derajatnya paling tinggi berbentuk seperti manusia 

planet. Dengan kata lain tempat ini tidak ada manusia, betapapun planet di tempat ini 

telah beberapa kali musnah dan telah beberapa kali diciptakan, semua tidak pernah ada 

manusia. Dalam sejarah hanya dua buah planet yang terdapat manusia, yakni bumi yang 

lampau dan bumi sekarang ini. Bumi yang lampau adalah demi penyebaran Fa kali ini, 

merupakan suatu proses percobaan yang diatur oleh kekuatan lama, kali ini adalah benar-

benar dilakukan, mulai meluruskan Fa, proses ini diatur oleh kekuatan lama. 

Sebelum saya datang kemari, saya telah mengetahui kekuatan lama akan mengatur 

semua ini, saya telah memilih yang saya inginkan dalam pengaturan ini, akan tetapi 

banyak sekali hal-hal yang fundamental kekuatan lama tidak diperbolehkan mengubahnya. 

Walaupun demikian, ketika pelurusan Fa kali ini telah dimulai, hal-hal yang telah 

ditetapkan pada masa prasejarah masih juga diubah sebanyak 80% lebih oleh kekuatan 

lama. Saya tidak dapat mengakui kelakuan mereka yang memperalat saya demi 

kepuasan pribadi tanpa menghiraukan keselamatan semua makhluk dan badan angkasa, 

ini adalah satu alasan mengapa saya menyingkirkan mereka. Alasan lainnya ialah saya 

mengetahui bahwa semua ini sudah tidak benar maka baru diadakan pelurusan Fa, 

sekalipun lebih besar lagi inteligensi kehidupan yang ada di dalamnya, juga tidak dapat 

mengubah nasib yang akan tercerai-berai, hanya perubahan secara fundamental baru 

dapat terselamatkan. Tetapi dengan saya lakukan demikian, segala sesuatu dari yang 

lama tidak dapat memahaminya, namun saya sanggup melakukan, tak peduli dapat 

dipahami atau tidak, penyelamatan lebih penting, menjebol segala halangan, dengan 
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sekuat tenaga mengatasi segala kesulitan. Dalam proses ini, semua makhluk pada 

tingkatan yang berbeda telah menyaksikan semua yang saya lakukan adalah harapan 

untuk benar-benar menyelamatkan segalanya. Dilakukan hingga sekarang, semua 

makhluk juga telah menyaksikan bahwa segala yang akan diperbuat oleh kekuatan lama 

sama sekali tidak dapat memecahkan masalah, tidak ada akarnya. 

Dalam pelurusan Fa, diteruskan ke atas lagi, sudah tidak ada kekuatan lama, sudah 

tidak ada segala unsur yang terkait dengan pengaturan kekuatan lama, begitu saja 

meninggalkan masalah tidak terurus lagi. Kekuatan lama ini seperti suatu rintangan paling 

besar yang paling sukar disingkirkan, paling dapat menyesatkan arah, sulit dibedakan asli 

atau palsu, dan paling sukar ditembus dalam menuju pembaruan serta penyelamatan 

semua makhluk, adalah kunci hidup atau mati di saat lahirnya badan langit baru, serta 

rintangan besar bagi pembaruannya. Akan tetapi pilihan semula saya adalah tempat ini, 

karena saya ingin memberi satu kesempatan pulang kembali bagi kehidupan yang jatuh 

dari alam semesta, menjadikannya sebagai satu bagian dari mekanisme dalam alam 

semesta yang dapat membuat kehidupan menuju peleburan sempurna yang tak 

termusnahkan, maka jalan bagi manusia untuk menjadi Dewa kelak benar-benar terbuka. 

Dahulu dikatakan, Oh, setelah meninggal saya akan menemui Tuhan. Mulut mengatakan 

akan menemui Tuhan, tapi apakah Tuhan menemui anda? Sebenarnya di dalam “Alkitab” 

juga telah dikatakan dengan jelas, ketika saat-saat terakhir telah tiba, juga adalah saat 

persidangan besar, Tuhan baru akan menjemput manusia yang benar-benar memenuhi 

syarat surga. Sekarang ini semuanya sedang bereinkarnasi dari satu kehidupan menuju 

satu kehidupan, terus menunggunya. Di dalam proses ini, yang berdosa turun ke neraka. 

Turun ke neraka bukan dimusnahkan, di sana perlu menghapus dosanya, menjalani 

penderitaan. Setelah dosanya terhapus, datang kembali lagi, lahir kembali dari reinkarnasi. 

Bagi yang dosanya sangat besar, setelah masuk neraka langsung dimusnahkan ke dalam 

neraka tanpa ruang itu, memasuki pintu tanpa kehidupan, selamanya tidak akan hidup 

lagi. Dahulu adalah demikian. 

Setelah diciptakan manusia, di atas panggung pertunjukan umat manusia telah 

muncul juga Dewa, dengan demikian muncullah Xiulian dan keyakinan ortodoks, akan 

tetapi sejak awal yang berkultivasi bukan diri sendiri, adalah Fu Yuanshen. Fu Yuanshen 

dapat berkultivasi adalah karena ia telah memasuki batasan hipotesa Triloka ini, tetapi 

bukan benar-benar masuk di dalamnya. Mengapa? Umpamanya seperti yang saya 

katakan tadi, ada kehidupan yang masuk dalam tubuh manusia, akan tetapi 

sesungguhnya tidak masuk ke dalam manusia, karena itu hanyalah sebuah ruang dimensi. 

Satu sisi dari pengikut Dafa yang berhasil dikultivasi dengan baik itu, seluruh ruang 

dimensi kalian telah saya tutup semuanya, siapa pun juga tidak dapat masuk, satu sisi 

yang belum dikultivasi dengan baik siapa pun dapat menembusnya, akan tetapi ada 

pelindung Fa dan Shifu yang jaga, juga tidak boleh dilintasi. Tentu saja dalam lingkup 

saya di sana unsur apa pun tidak ada yang dapat menembusnya, keadaan Shifu di sini 

adalah, pada paling permukaan dari tubuh saya telah menampung semua makhluk, 

semua Dewa beserta jiwa dari segala unsur yang ada pada seluruh badan langit 

mahabesar dalam alam semesta, sebelum Fa meluruskan dunia manusia tiba, beginilah 

keadaannya. Tetapi unsur-unsur yang mempertahankan eksistensi kehidupan dalam 
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ruang dimensi juga adalah Dewa, selama ini dia boleh menembus tubuh manusia biasa, 

dan makhluk kehidupan seakan-akan terendam di dalamnya, seperti anda bernapas, 

anda menghirupnya, maka masuklah ke dalam, berada di dalam sela antara partikel, 

kehidupan yang mikroskopis dengan leluasa menembus tubuh manusia biasa, itu 

bukanlah Futi, memang begitulah keadaan alam semesta. Ada banyak orang mengatakan 

telah melihat ini, melihat itu, sebenarnya kebanyakan adalah wajah palsu yang 

disebabkan dari bertumpang tindihnya dimensi yang berbeda, akan tetapi ia tidak benar-

benar masuk di dalamnya, juga bukan benar-benar larut dalam partikel manusia ini. Oleh 

sebab itu dahulu Fu Yuanshen yang Xiulian, ia berada dalam taraf tingkatan mikroskopis 

yang semula itu, dalam batasan hipotesa, akan tetapi ia tidak larut dalam partikel 

sesungguhnya dari tubuh anda. Bila larut ke dalamnya ia akan jatuh ke bawah, ia 

selamanya tidak dapat lagi pulang kembali. Kehidupan yang jatuh ke bawah dari langit, 

dahulu tak satu pun dapat pulang kembali. Manusia di jaman Yunani kuno, seorang suci 

bernama Socrates, juga pernah mengatakan, yang jatuh ke bawah dari langit, tak seorang 

pun dapat pulang kembali. Sebenarnya ia adalah seorang nabi, manusia menganggapnya 

sebagai ahli filsafat. 

Pengikut: Ada praktisi di daerah kami telah muncul kondisi sakit parah. Ada praktisi 

mengusulkan untuk memancarkan pikiran lurus secara kelompok terhadapnya, ada 

praktisi mengatakan Shifu tidak meminta kita melakukan demikian, apakah ini adalah 

merusak Dafa? 

Shifu: Kita saling bantu-membantu, ini bukanlah merusak Dafa. Kalian semua membaca 

buku, membaca Fa terhadapnya, memancarkan pikiran lurus terhadapnya, secara 

kelompok mengelilinginya, akan ada manfaat, karena masih ada hubungan dengan 

dekatnya jarak. Mengapa ada hubungan dengan dekatnya jarak? Karena ruang dimensi 

ini dibelah sepotong-sepotong oleh unsur tinggi yang terakhir, dalam ruang dimensi ini 

masih terdapat perbedaan, akan tetapi bila pikiran lurus-nya kuat dapat juga 

menghilangkan perbedaan ini. Anda melakukan dengan sangat lurus dia tidak akan dapat 

menghalangi, karena bila dia menghalangi dia melanggar hukum, adalah demikian 

hubungannya. 

Pengikut: Shifu pernah mengajar Fa tentang makhluk hidup di alam semesta yang 

mahabesar selangkah demi selangkah memasuki Triloka, dahulu Shifu juga pernah 

mengatakan bahwa Buddha Sakyamuni langsung bereinkarnasi ke dalam Triloka dari 

tingkatan keenam alam semesta, bagaimana hubungan antara keduanya ini? 

Shifu: Shifu juga pernah mengatakan kekuatan Fa tidak ada batasnya. Bereinkarnasi dari 

tingkatan keenam alam semesta langsung ke dalam Triloka di tengahnya terdapat sebuah 

proses. Proses ini ialah dia harus menembus enam tingkatan alam semesta di bawahnya 

sampai ke Triloka, semua alam semesta di tengahnya serta ruang dimensi yang berbeda 

di antaranya, semua akan menyelubunginya satu lapisan, dengan kata lain, setiap turun 

satu tingkat akan menambah satu lapis partikel permukaan. Yang dipukul jatuh dari atas 

langit, bukankah juga demikian turunnya? Ini dengan turun selangkah demi selangkah 

hanyalah merupakan perumpamaan bahwa dia berhenti atau menembusnya dengan 

sekejab. Tentu saja Dewa turun bereinkarnasi setingkat demi setingkat, makna dan 
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tujuannya sama sekali berbeda. Bereinkarnasi harus menjalin takdir pertemuan, tidak 

hanya telah mempunyai ayah-bunda dan sanak saudara di tingkatan itu, sanak famili dan 

handai taulan yang begitu banyak semuanya adalah takdir pertemuan. 

Pengikut: Ketika melakukan pekerjaan pelurusan Fa menjumpai hal-hal yang tidak begitu 

lancar, tidak dapat membedakan apakah gangguan kekuatan lama atau isyarat dari Shifu 

agar jangan dilakukan, bagaimana dapat membedakannya dengan lebih baik? 

Shifu: Anda mempertimbangkan dengan Fa. Maka dari itu saya menyuruh kalian harus 

belajar Fa. Perihal apa pun semua berpedoman pada Fa sebagai standar pertimbangan. 

Anda tidak perlu setiap hari memegang buku untuk mencocokkan setiap langkah harus 

bagaimana dilakukan. Anda telah belajar Fa, gunakanlah pikiran anda secara rasional 

untuk memutuskan, sebagai pengikut Dafa haruskah saya melakukannya? Anda merasa 

harus melakukan maka anda lakukanlah, tidak ada masalah. Sekalipun telah berbuat 

salah, anda juga hanya karena tidak memahami begitu mendalam, juga tidak dapat 

dikatakan kesalahan besar anda, karena anda benar-benar sedang memikirkan saya 

melakukannya menurut Fa, bukankah begitu logikanya? Akan tetapi jangan karena 

demikian dijadikan alasan, bertanggung jawab terhadap Fa adalah bertanggung jawab 

terhadap diri sendiri. 

Pengikut: Dewasa ini di antara pengikut banyak yang mempunyai semacam pikiran, 

seorang praktisi mendapat gangguan dari kekuatan lama sehingga muncul penderitaan, 

praktisi lainnya berpendapat, sekalipun dia mempunyai keterikatan, praktisi tersebut juga 

tidak boleh dianiaya. Kita semua memancarkan pikiran lurus. Pertanyaan saya ialah, bila 

praktisi itu sendiri tidak meningkat, berbuat demikian apa ada gunanya? 

Shifu: Itu adalah rintangan berat. Dia sendiri tidak arif, kita melakukan apa pun adalah 

sama dengan sia-sia, memancarkan pikiran lurus telah memurnikan bagian luar, namun 

hatinya tak dapat dimurnikan. Apa yang ingin dilakukan oleh manusia adalah keluar dari 

pikiran sekejapnya, tergantung dia mau atau tidak. Keadaan ini menurut saya pasti ada 

ikatan hati yang tak dilepaskan. Jika benar-benar tidak mampu mengatasi, anda boleh 

membantunya. Ini tidak ada masalah. Usahakan supaya dia dapat memahami atas dasar 

prinsip Fa dan banyak belajar Fa. 

Pengikut: Ada semacam pikiran yang berpendapat bahwa kita ingin menyangkal 

pengaturan kekuatan lama, harus menciptakan satu masa damai sebelum Fa meluruskan 

dunia manusia, supaya orang-orang Tionghoa mengerti fakta yang sebenarnya. 

Shifu: Menghentikan penganiayaan, pikiran ini tidak ada salahnya. Supaya orang-orang 

Tionghoa mengerti fakta sebenarnya serta menyelamatkan semua makhluk adalah 

sesuatu yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Tidak ada pengertian perihal masa 

perdamaian, akan tetapi kejahatan kian hari akan kian sedikit, kian hari kian tidak 

mempunyai pasaran, pembalasan juga akan muncul dalam jumlah besar. 

Pengikut: Pengikut Dafa di penjara rela melepaskan nyawanya, namun tidak melepaskan 

Dafa, apakah bunuh diri menyalahi Dafa? 
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Shifu: Bunuh diri adalah tidak benar. Anda benar-benar sangat teguh, anda dapat 

berpendirian teguh mati pun tidak takut, untuk apa anda bunuh diri? Yang dilihat adalah 

sisi anda yang teguh itu, tetapi bila bunuh diri bagaimana dapat diperhitungkan bagi anda? 

Tentu saja, sebagai pengikut Dafa saya dapat menilainya secara keseluruhan, tidak dapat 

hanya melihat satu masalah saja, harus dilihat dari sejarahnya. Namun, walaupun tidak 

dikarenakan demikian sehingga berdampak sesuatu, bukankah itu adalah noda? Karena 

Shifu di dalam Fa sudah mengatakan bahwa bunuh diri itu adalah dosa, mengapa anda 

tidak berbuat menurut permintaan Fa? Bukankah ini merupakan masalah kesadaran pada 

umumnya, betulkah begitu? Saya telah katakan, di bawah lingkungan kejahatan itu adalah 

sangat besar tekanannya, tetapi bicara sebaliknya, kalian datang untuk apa? Apakah 

kalian datang untuk menanggung kesengsaraan manusia biasa? Dan apa pula yang 

menunggu kalian? 

Pengikut: Shifu pernah mengatakan bahwa Shifu tidak mempunyai Fu Yuanshen, apakah 

Shifu dahulu pernah mempunyai Fu Yuanshen? Bila ada, bagaimanakah kondisinya 

sekarang? 

Shifu: (Shifu tertawa) Saya sekarang tidak mempunyai Fu Yuanshen. Saya semenjak 

lahir, juga sama dengan kalian. Juga harus memiliki segalanya dari manusia biasa. 

Kemudian dalam perjalanan Xiulian telah dilepaskannya satu per satu, saya telah 

mengatur mereka semuanya mencapai kesempurnaan. Bila kalian telah berkultivasi 

mencapai kesempurnaan, mencapai tingkat sangat tinggi, Fu Yuanshen - Fu Yuanshen 

kalian semuanya adalah Dewa, bahkan ada yang merupakan Dewa sangat tinggi 

tingkatannya, oleh sebab itu mereka semua pasti mencapai kesempurnaan. 

Pengikut: Guru terhormat mengatakan “Kekuatan lama menginginkan tujuan yang ingin 

mereka capai.” Sesungguhnya apa gerangannya? 

Shifu: Tujuan yang mereka inginkan ialah dalam pelurusan Fa, mereka menginginkan 

alam semesta dipulihkan kembali menjadi sama seperti sebelum diluruskan Fa, masih 

seperangkat sistem mereka itu, masih gunung mereka, masih air mereka, masih Dewa 

mereka, masih kondisi mereka. Karena mereka memang dihasilkan seperti itu, mereka 

tidak ingin mengubahnya, yang ingin mereka ubah adalah supaya bentuk-bentuk 

permukaan berubah menjadi baik. Seperti halnya baju yang tidak bersih dicuci menjadi 

bersih, tetapi masih tetap baju yang lama itu, yang dimaksud artinya adalah demikian, 

tetapi perumpamaan ini tidaklah tepat, hanya dapat dijelaskan demikian. Mereka hanya 

menginginkan atas dasar tidak kehilangan apa pun dari yang semula telah ada, melalui 

pengaturan yang teliti dari mereka, dengan cerdik melewati malapetaka ini. Itu tidak akan 

tercapai. Ini adalah yang mereka kehendaki. Dari permulaan saya telah menyangkalnya. 

Bila tidak, walaupun mereka tidak bermaksud menghancurkan semua ini, akan tetapi 

malah dapat menghancurkan semua ini. 

Pengikut: Dengan nyata sekali merasakan waktu berjalan lebih cepat lagi, dalam 

mengklarifikasi fakta sebenarnya kepada manusia di dunia… 

Shifu: Memang benar, saya seakan-akan hanya membicarakan beberapa persoalan saja, 

hari telah gelap. (Hadirin tertawa) 
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Pengikut: Dalam aspek belajar Fa serta persoalan pelurusan Fa, lebih merasakan waktu 

sangat terdesak. Mohon memberi penjelasan yang lebih konkret lagi. 

Shifu: Dewasa ini memang waktu terus dipercepat. Saya beri tahu kalian semua, saya 

melakukan lebih cepat, waktu juga makin cepat, karena unsur tertinggi dalam alam 

semesta telah menghubungkan menjadi satu antara waktu dan pelurusan Fa saya. 

Karena waktu itu juga adalah Dewa dari alam semesta lama, mereka telah 

menghubungkan menjadi satu segala sesuatu dalam pelurusan Fa, saya cepat mereka 

juga cepat, saya lambat mereka juga lambat, maka saya melakukan dengan lebih cepat. 

Waktu itu juga makin cepat. Tetapi saya sebagai guru tidak boleh tidak cepat, bila tidak 

dapat segera menyusul maka penyelamatan terakhir tidak keburu lagi. Kalian semua telah 

mengetahui bahwa alam semesta sedang memuai dengan kecepatan tinggi, manusia 

juga telah melihatnya bahwa sekarang alam semesta lingkup kita ini juga sedang memuai. 

Sekarang ini bukankah para ilmuwan telah mengetahuinya? Kecepatan memuai kian hari 

kian cepat. Apa akhir dari pemuaian itu? Kalian semua lihat balon udara itu ketika ditiup, 

ditiup hingga mencapai titik klimaks, ‘bum’ terjadilah peledakan, maka ilmuwan telah 

memahami hal demikian, mereka juga mengetahui pemuaian ini menakutkan. Bila saya 

tidak bisa mengejarnya, semua ini, minimal daerah yang belum selesai diluruskan Fa, 

semuanya akan musnah. 

Saya harus cepat. Semula sangat besar jarak perbedaannya, tak terbayangkan 

jauhnya, sekarang begitu muncul suatu peristiwa saya telah dapat dengan segera 

menangkap sebagian darinya. Misalnya benda ini mempunyai seratus bagian, begitu 

muncul saya segera dapat menangkapnya, kemudian dengan sekejap diselesaikan. 

Segala sesuatu yang dilakukan sampai tahap demikian semuanya berada pada akhir dari 

paling akhir, saya selesai meluruskan Fa atau belum selesai meluruskan Fa adalah sama 

saja, karena segalanya telah melampaui mereka, waktu serta ruang dimensi yang semula, 

bagi saya sudah tidak mempunyai arti rintangan yang hakiki di dalam pelurusan Fa. 

Pengikut: Anda telah berturut-turut berbicara selama tiga jam….. (Shifu tertawa) 

(Pengikut tepuk tangan) 

Shifu: Saya memilih lembaran yang sedikit tulisannya untuk dijawab. 

Pengikut: Libai5 adalah penyair yang agung, juga adalah orang yang berkultivasi Tao, dia 

ada hubungan takdir apa dengan Dafa. 

Shifu: Tokoh sejarah, kalian janganlah banyak memikirkannya, banyak adalah kalian, 

juga banyak adalah saya. (Tepuk tangan) Akan tetapi, jangan merasa seperti di awang-

awang karena hal tersebut! Kemampuan anda tidak berasal dari sana. Kemampuan anda 

adalah diberikan oleh Dafa kali ini, (tepuk tangan) tidak ada hubungan dengannya. 

Pengikut: Di dalam masyarakat manusia terutama orang-orang yang mempunyai 

kedudukan agak tinggi dalam masyarakat, sebenarnya mereka tidak hanya tidak 

mempunyai maksud jahat terhadap Zhen-Shan-Ren Dafa, melainkan mempunyai kesan 

                                                 
5
 Libai (李白) 
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baik, akan tetapi menghadapi banyak cara-cara kerja pengikut Dafa timbul rasa tidak suka, 

menganggap keterlaluan, terlihat kurang berniat baik. 

Shifu: Kita sebagai pengikut Dafa sudah harus memerhatikan masalah ini. Selain itu, 

apakah ini disebabkan oleh konsep orang-orang tersebut yang terpelihara di tengah 

manusia biasa seperti apa yang dianggapnya ramah, kondisi hati yang tenang, tidak 

terburu-buru? Tidak sudi melihat cara kerja yang terlalu cepat? Kejahatan sedang 

menganiaya, sedang terjadi kematian manusia, kita tidak dapat berada dalam perasaan 

tenang-tenang saja, tetapi kalian semua sedapat mungkin memerhatikan tata krama. 

Pengikut Dafa kita terjun sibuk untuk menyelamatkan semua makhluk, mereka masih saja 

mengkritik ini mencela itu. Bagaimanapun juga pengikut Dafa sedapat mungkin 

sesuaikanlah sedikit lagi terhadap mereka! Manusia sedang merosot ke bawah, kita 

sedang meningkat ke atas, maka haruslah demikian menyelamatkan mereka. 

Pengikut: Apa kabar Guru terhormat, saat anda ceramah Fa tadi pagi, membicarakan 

tentang kekuatan lama memanfaatkan beberapa kondisi yang timbul dari sejumlah kecil 

praktisi, apakah ini adalah "timbul gangguan iblis oleh perasaan sendiri" yang terdapat 

dalam ceramah enam dari "Zhuan Falun?" 

Shifu: Sesungguhnya mereka terhadap banyak aspek juga sedang mengganggu, yang 

dibicarakan tadi pagi juga merupakan pembicaraan saya di dalam menyempurnakan dan 

mengharmoniskan "Zhuan Falun." "Zhuan Falun" dibicarakan secara garis besar, namun 

kandungan maknanya sangat dalam, bagi yang tidak sering belajar Fa, Fa yang saya 

bicarakan sekarang akan sulit dipahami. Muskilnya prinsip hukum Dafa alam semesta, 

tidaklah dapat dipahami secara menyeluruh dari tingkat rendah. Fa dapat bermanifestasi 

pada tingkatan yang berbeda, juga dapat bermanifestasi secara umum dan secara khusus 

pada satu tingkatan yang sama, semuanya adalah sempurna dan harmonis. 

Pengikut: Kebebasan, demokrasi dan HAM sepertinya benar di dunia manusia, apakah 

ini juga adalah pengaturan kekuatan lama untuk pelurusan Fa sekarang? 

Shifu: Perkataan yang belakang betul, yang depan salah. Itu bukanlah prinsip manusia, 

namun adalah kekuatan lama yang mengaturnya ke luar. Prinsip manusia sangat 

sederhana, prinsip manusia sungguh bukanlah demokrasi. Sejarah lampau manusia 

selama jutaan tahun semua adalah pemerintahan raja, saat paling banyak terdapat 

puluhan ribu negara di bumi, ada puluhan ribu raja, pangeran, putri raja dan ratu, ini juga 

merupakan kebudayaan masa lalu, maka disebut yang menang memerintah negara, 

dengan kekuatan militer menaklukkan seluruh dunia, yang kuat menjadi pahlawan. Akan 

tetapi orang yang kuat itu di mata Dewa adalah perampok, tak peduli manusia 

menganggap dia sejati atau tidak, Dewa melihatnya adalah perampok. Tetapi mengapa 

Dewa menyuruh dia berperang, memperkenankan dia menjadi pahlawan? Karena Dewa 

ingin melakukan satu hal di bumi, Dewa ingin agar suatu kondisi muncul pada manusia, 

maka harus memilih orang untuk melakukannya. Yang dipilih berbuat menurut permintaan 

Dewa, walaupun dilakukan dengan cara kekerasan, tetapi karena perintah Dewa, maka 

setelah selesai Dewa akan menganugerahkan dia kemuliaan. Kemuliaan apa? Membuat 

dia menjadi seorang pahlawan agung yang dihormati orang-orang, menikmati kemuliaan 
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untuk memerintah negara besar, beginilah maksudnya. (Shifu tertawa) Di luar Triloka 

melihat prinsip manusia adalah berlawanan, dilihat dari tempat manusia ini menjadi 

prinsip yang benar. Dahulu prinsip manusia memang adalah demikian. 

Belakangan ini karena pada masa kini ingin dilakukan pelurusan Fa, banyak raja 

sudah bereinkarnasi ke Tiongkok, siapa pun juga tidak dapat menjabat sebagai raja lagi. 

Di samping itu masih ada sebuah masalah, banyak kehidupan tingkat tinggi dari berbagai 

tingkatan berbeda semua telah datang, bereinkarnasi ke tempat manusia ini, dengan 

demikian telah mengubah komposisi orang-orang dari berbagai bangsa. Jadi suruh siapa 

menjabat sebagai raja? Ini lebih sulit dipecahkan, maka kekuatan lama secara terbuka 

menyuruh manusia sendiri yang memilihnya, biar demokratis. Demokrasi ini dilihat dari 

atas langit pada hakikatnya disebabkan oleh dua faktor semacam ini. 

Bicara tentang HAM, tidak hanya HAM saja, masih ada perlindungan satwa, karena 

kulit manusia sudah tidak mencukupi, yang bereinkarnasi jadi hewan juga sangat banyak, 

masih ada yang jadi tumbuhan juga sangat banyak! Hal-hal tersebut muncul baru 

belakangan ini, juga berhubungan dengan peristiwa pelurusan Fa ini. Karena ingin 

meluruskan Fa, segalanya datang demi Dafa, muncul demi Dafa, terbentuk demi Dafa, 

tetapi belum tentu semuanya memerankan fungsi yang positif. Begitulah gerangan 

masalahnya. 

Pengikut: Shifu mengatakan sisi kita yang telah berhasil dikultivasi dengan baik 

dipisahkan selama proses Xiulian seseorang, sekarang sudah sampai masa akhir 

pelurusan Fa, bagaimana menerobos sekat pemisah semacam ini? 

Shifu: Karena unsur terakhir juga adalah unsur terbesar, sekat pemisah dari mereka 

sangatlah besar, hanya ketika datangnya arus pelurusan Fa Shifu yang dahsyat di saat 

Fa meluruskan dunia manusia, baru dapat diberantas seluruhnya. Ketika arus yang maha 

dahsyat itu datang semua ini baru dapat diselesaikan, begitu datang dan menerobos, itu 

adalah dimulainya Fa meluruskan dunia manusia. Kita bicarakan dengan berganti sudut 

pandang, hal-hal yang kalian lakukan sekarang ini dapat mengurangi kerugian di antara 

sesama praktisi, di antara pengikut Dafa, namun tidak dapat menyelesaikan masalah 

secara dasar; akan tetapi di dalam kalian membuktikan kebenaran Fa akan 

mendatangkan sebuah kondisi, sebagian manusia di dunia akan berubah baik, akan 

menyelamatkan lebih banyak orang di dunia, akan membuat kejahatan tidak dapat 

berperan dengan garang, tapi itu bukanlah merupakan pengakhiran. 

Pengikut: Shifu kapan akan menceritakan kepada kami mengenai hal Dewa primitif, 

mereka di dalam pelurusan Fa… 

Shifu: Kekuatan lama yang saya bicarakan juga adalah Dewa primitif, Dewa-Dewa 

lainnya yang saya katakan semua adalah Dewa primitif. Sedangkan kekuatan lama, saya 

beri tahu anda sekalian, mereka adalah kehidupan yang paling menonjol dalam tiap 

tingkatan, yang paling berkemampuan, telah dimusnahkan, adalah dimusnahkan oleh 

pengaturan yang terakhir dari kekuatan lama itu, tujuannya adalah untuk memusnahkan 

bagian ini sebagai pengorbanan. Alam semesta ini, besarnya tak terukur tak terbatas, kita 

umpamakan dia sebagai tak terukur tak terbatas, ketika dia akan menghadapi pencerai-



66 
 

beraian, dia akan menyelamatkan diri, dia adalah Dewa. Sesungguhnya pengaturan 

kekuatan lama ini tepat adalah cara yang mereka pikirkan untuk menyelamatkan diri, 

diaturnya dengan sangat saksama. Akan tetapi mereka tidak terpikirkan, bahwa 

penyelamatan diri mereka semacam ini justru telah memusnahkan mereka. Seandainya 

mereka tidak berbuat demikian, kali ini betul-betul dapat menyelamatkan mereka. Mereka 

telah berbuat demikian, dan juga telah memusnahkan banyak yang saya inginkan, maka 

dosanya menjadi besar, karena para makhluk itu telah dimusnahkan oleh mereka. 

Pengikut: Anda pernah mengatakan Amerika Serikat adalah dinasti Ming masa lalu, 

banyak orang-orang dinasti Ming yang berkultivasi Tao. Dapatkah Shifu memberikan lebih 

banyak petunjuk yang berhubungan dengan keadaan mengklarifikasi fakta kepada 

pemerintah Amerika Serikat yang dilakukan sekarang oleh pengikut Amerika Serikat. 

Pengikut Amerika Serikat kelihatannya sedemikian sibuk hingga ada sedikit bersikap 

apatis, bagaimana dapat membangkitkan belas kasih yang menggetarkan langit dan bumi 

itu untuk… 

Shifu: Tidak dapat dikatakan demikian. Saya beri tahu anda semua, kalian harus 

melakukannya dengan arif. Di dalam anda mengklarifikasi fakta, ketika anda 

mengatakannya dengan sedikit melampaui prinsip manusia, maka orang-orang tidak 

dapat menerimanya, oleh sebab itu di saat kalian mengklarifikasi fakta, pasti tidak boleh 

mengatakan hal-hal yang tinggi. Apa yang kalian ketahui semua adalah hal yang patut 

diketahui oleh Dewa, adalah saya yang mengutarakannya kepada kalian, bukan untuk 

diutarakan kepada manusia dunia, maka hal-hal demikian tidak boleh dikatakan kepada 

manusia biasa. Kalian hanya dapat mengatakan bahwa kita mengalami penganiayaan 

dan keadaan sebenarnya tentang kita, kita adalah orang baik yang dianiaya tanpa alasan, 

kebebasan berkeyakinan dan HAM kita telah diinjak-injak, semua ini mereka dapat 

menerimanya, dengan spontan akan mendukung anda dan bersimpati pada anda, 

bukankah ini sudah cukup? Untuk apa anda harus membuat dia mengerti prinsip yang 

begitu tinggi? Dengan mengetahui keadaan ini, orang-orang akan mengatakan Falun 

Gong dianiaya, dan si penganiaya adalah begitu jahat, mereka tentu akan 

mengatakannya, bukankah ini sudah cukup? Tentu saja anda ingin agar dia menjadi 

pengikut Dafa, tetapi saat ini sulit diwujudkan, kekuatan lama sedang menghalanginya. 

Yang khusus Shifu tentu akan menangani, akan tetapi dia tidak mempunyai niat itu, 

kekuatan lama juga sedang menghalangi. Tugas utama kita saat ini adalah agar mereka 

mengetahui fakta sebenarnya. Dia yang sungguh baik itu mungkin dapat anda temukan, 

anda katakan kepada dia seberapa tinggi pun dia dapat menerimanya, maka anda 

katakanlah kepada dia, itu tidak apa-apa, yang begitu tidak ada masalah. Terutama ada 

sebagian pejabat pemerintah, anda mengatakan hal-hal demikian kepada dia, dia 

berkecimpung dalam politik, dalam benak pikirannya penuh dengan hal-hal politik, dia 

sama sekali tidak akan percaya, bukankah itu sama dengan anda bukan saja tidak 

menolongnya, bahkan mendorongnya ke bawah? Bukankah demikian? 

Pengikut: Sekarang ada orang telah melakukan banyak hal untuk mengklarifikasi fakta, 

tetapi jarang belajar Fa dan latihan Gong. 
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Shifu: Wah, masalah ini adalah sangat serius, kita pengikut Dafa tidak boleh 

mengabaikan peningkatan pribadi. Menyelamatkan semua makhluk adalah perbuatan 

mulia pengikut Dafa, karena kalian tidak belajar Fa, maka kualitas klarifikasi fakta kalian 

akan terpengaruh, diri sendiri pun dilanda keterbatasan, hal ini tidak betul. 

Pengikut: Apakah yang mendapatkan Fa dalam tahun 2002 barulah merupakan pengikut 

Dafa pada masa pelurusan Fa? 

Shifu: Saya tidak mengatakan begitu, karena mereka yang baik itu, bukankah setiap saat 

selalu ada yang masuk? Sesungguhnya masih ada yang mau masuk tetapi belum masuk, 

tentu saja ada juga yang jatuh ke bawah. 

Pengikut: Mengklarifikasi fakta kepada rakyat Tiongkok, tetapi orang tua yang berada di 

Tiongkok tidak memperkenankan saya menelepon untuk menceritakan kebenaran Dafa. 

Terasa tidak betul tetapi belum mampu menerobosnya. 

Shifu: Kerjakanlah dengan cerdas. Kemungkinan anda sudah cukup melakukannya tapi 

belum berhasil, siapa tahu pengikut Dafa di Tiongkok juga bisa melakukannya, kalian 

tidak berhasil melakukan, mereka masih dapat melakukan. Pengikut Dafa Tiongkok telah 

melakukan dengan hasil yang memuaskan di mana-mana. Tubuh utama pengikut Dafa 

pada masa pelurusan Fa ada di Tiongkok, saya beri tahu kalian, yang saya katakan 100 

juta orang bukanlah 100 juta orang di dalam dan luar negeri yang kalian katakan sekarang 

ini, di Tiongkok saat itu orang yang menggenggam “Zhuan Falun” di tangannya untuk 

dibaca adalah 100 juta orang, mereka sudah mendapatkan Fa, saya sudah mengurus 

mereka, anda tidak bisa mengatakan dia bukan pengikut Dafa. Yang sungguh-sungguh 

berkultivasi ada 70 juta, saat itu pengikut Dafa benar-benar adalah 100 juta orang. 

Pengikut: Saya memberi dia Jingwen baru dia pun menerima, tetapi untuk penyebaran 

Fa tidak mau tampil, praktisi begini apakah masih ada harapan? 

Shifu: Dia masih saja keliru di situ? Dia mau menerima berarti dia masih mempunyai 

pikiran lurus, maka anda lihatlah di manakah letak kekeliruannya, di mana kekurangannya. 

Sebagai pengikut Dafa anda selidiki dia, bantulah dia. 

Pengikut: Pendapat pribadi anggota Himpunan Dafa, seumpamanya pandangan 

terhadap sesama praktisi, kesimpulannya apakah mewakili Himpunan Dafa, bahkan juga 

mewakili Shifu, mohon Shifu memberi penjelasan. 

Shifu: Siapa pun tidak dapat mewakili saya, hal ini tidak perlu ditanyakan, lagi pula di 

antara kalian siapa pun tidak boleh mewakili siapa. Sebagai Himpunan Dafa, saya sudah 

katakan, berkoordinasi adalah paling penting. Ada banyak hal, yang berpijak pada sudut 

pandang lain tidak boleh dikatakan, namun mereka harus mengatakannya, maka pasti 

terdapat sisi yang tidak dilakukan dengan baik, Shifu semuanya tahu. Tetapi ada banyak 

hal kita juga harus memikirkan diri sendiri, sesungguhnya bagaimana ini jadinya? Bagi 

Dewa, siapa pun juga tidak dapat menggoyahkan hatinya, harus berbuat apa, lakukanlah 

dengan penuh martabat. 
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Pengikut: Anggota keluarga pengikut Dafa ada yang pernah memfitnah Dafa, kelak 

tibanya masa Fa meluruskan dunia manusia, apakah mereka termasuk yang tersingkirkan? 

Ataukah ini mempunyai kaitan dengan tingkah laku pengikut? 

Shifu: Itu harus dilihat dari pilihan mereka sendiri. Mereka sudah merusak Fa, sudah 

berbuat sangat jahat, anda katakan supaya mereka disempurnakan memasuki dunia 

Buddha? Hal ini sangat tidak benar, orang yang benar-benar berdosa besar juga tidak 

akan tertinggal. Karena anda sudah berkultivasi Dafa, kemujuran bagi dia tentu saja ada, 

akan memberi dia kesempatan, kesempatan, dan kesempatan lagi, anda pun harus 

berupaya untuk mengklarifikasi, menyelamatkan mereka, itu adalah membuka kemujuran 

bagi mereka. 

Pengikut: Saya mewakili pengikut Dafa yang sejati berkultivasi dari Hezhe, Shantung, 

menyampaikan salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih untuk kalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut Dafa di Hezhe banyak yang ditangkap dan dipukuli, yang ditangkap di 

Hezhe semua tidak mau mengubah pendirian, lalu mereka dikirim ke kamp kerja paksa 

Jinan. Apakah ini merupakan pengaturan dari kekuatan lama? 

Shifu: Saya juga tidak mengakui apa itu pengubahan diri, anda lihatlah hatinya. Saya 

bahkan berpikir begini, tahukah kalian? Kekuatan lama demi agar dia berubah, maka 

telah membuat penganiayaan mental yang amat berat bagi dia, mereka tahu bahwa saya 

tidak mengakui hal ini, lalu menggunakan cara apa? Satu sisi yang memiliki pikiran lurus, 

yaitu bagian yang sudah dikultivasi dengan baik, mereka pisahkan dari dia. Tidak 

memperkenankan pikiran dia mengadakan kontak dengan bagian ini, kemudian 

ditanyakan kepada bagian permukaan manusia dari dia; sedangkan bagian permukaan 

manusia ini terdapat terlalu banyak hal-hal manusia beserta konsep pemikiran setelah 

lahir, sisi yang dikultivasi dengan baik malah tidak dapat berfungsi. Dalam keadaan begini 

kamu menganiaya dia, kamu menyuruh dia menulis sesuatu, semua ini tidak saya akui. 

Kekuatan lama tahu bahwa saya tidak mengakui, mengapa mereka masih melakukan 

demikian? Karena itu dapat membawa suatu fungsi, yaitu ingin merusak tekad praktisi. 

Praktisi yang berbuat salah kemudian berpikir, “Wah, saya sudah menulis ini. Saya sudah 

habis. Shifu tidak akan mengurus saya lagi. Saya sudah berbuat tidak pantas pada Dafa.” 

Sejak itu menjadi putus asa. Ini adalah cara mereka, saya tidak mengakuinya. Terjatuh 

tidaklah mengapa, tidak mengapa! Cepatlah bangkit berdiri! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut Dafa dari Harbin menyampaikan salam kepada Shifu! 

Shifu: Terima kasih untuk kalian! (Tepuk tangan) 

Pengikut: Pengikut Dafa yang ditahan secara ilegal di kamp kerja paksa XX 

menyampaikan salam kepada Shifu! 

Shifu: Sarang hitam ini, sangatlah jahat, saya tahu. Betul, para praktisi juga makin lama 

makin berubah baik, makin lama makin arif. Masalah di Tiongkok saat ini tidak bicara dulu, 

(tepuk tangan) dibicarakan menjadi sangat panjang. Biar bagaimanapun juga, yang 
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menanti kejahatan itu adalah dosa yang selamanya tak habis ditebus. Yang menanti para 

pengikut Dafa adalah kesempurnaan abadi yang maha agung. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Belakangan ini menyadari, ketika pengikut Dafa timbul konflik pada saat 

melakukan pekerjaan Dafa, terlebih dulu memancarkan pikiran lurus untuk membasmi 

kekuatan jahat yang mempergunakan keterikatan hati dan konsep buruk praktisi untuk 

menganiaya keseluruhan pengikut Dafa, baru kemudian membahas masalah konkret 

dalam pekerjaan. Betulkah cara yang demikian? 

Shifu: Saya pikir di saat pengikut Dafa mengalami konflik, belum tentu dapat dikendalikan 

oleh iblis, mereka bisa mengganggu, boleh memancarkan pikiran lurus, tetapi harus 

banyak belajar Fa. Jikalau dikatakan kalian memancarkan pikiran lurus lebih dulu sebelum 

mengerjakan sesuatu, itu masih bisa menyingkirkan sejumlah gangguan. 

Pengikut: Saya adalah pengikut yang memperoleh Fa setelah 20 Juli ‘99, dalam proses 

Xiulian mengalami banyak gangguan dari ruang dimensi lain, sampai pada penganiayaan 

dari kekuatan jahat yang tidak beralasan. Mengapa dalam hal memancarkan pikiran lurus 

memberantas penganiayaan, senantiasa tidak bisa tuntas dan teguh, sepertinya masih 

menyisakan peluang? 

Shifu: Dapat dikatakan begini, karena pengikut Dafa yang memperoleh Fa setelah 20 Juli, 

dalam proses Xiulian ini disatukan dengan kalian membuktikan kebenaran Fa. Karena 

yang sebelumnya memperoleh Fa, periode Xiulian pribadi mereka sudah terlewati, 

masalah utama mereka saat ini adalah menyelamatkan semua makhluk, dan beralih pada 

pembuktian kebenaran Fa; sedangkan yang masuk belakangan kebetulan bertepatan 

dengan pembuktian kebenaran Fa, maka anda juga harus lakukan, pada saat bersamaan 

juga ada Xiulian pribadi di dalamnya, sehingga anda bisa merasakan ada sebagian 

masalah lebih kompleks. Tetapi tidak mengapa, Shifu melihat ini ada urutannya, kuatkan 

pikiran lurus maka tidak akan ada masalah. 

Pengikut: Apakah memancarkan pikiran lurus pada tahap sekarang bisa menggantikan 

latihan Gong? 

Shifu: Ini adalah dua hal. (Shifu tertawa) Latihan Gong adalah latihan Gong, latihan Gong 

adalah menambah kuat mekanisme dan perubahan tubuh sendiri menjadi tubuh Dewa. 

Memancarkan pikiran lurus adalah memfungsikan kuasa supernormal, jelasnya adalah 

penggunaan kemampuan supernormal, tujuannya adalah untuk memberantas setan 

busuk kejahatan. 

Pengikut: Shifu yang terhormat, apa kabar! Banyak praktisi yang dengan mudah dan 

serta merta memancarkan pikiran lurus untuk melakukan pembasmian, bahkan hanya 

sedikit penyakit saja harus memancarkan pikiran lurus. 

Shifu: Apakah bukan karena kita tidak cukup belajar Fa? Kalau memang adalah 

kesalahan kita sehingga timbul masalah, kita memancarkan pikiran lurus, ini memberi 

kesan yang tidak betul bagi orang lain, kekuatan lama niscaya bisa mengacau, 

beranggapan kalian bukan hanya tidak melakukan dengan baik, malah masih ingin 
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membasmi mereka. Sepertinya begini bukan? Maka kita harus sedapat mungkin melihat 

apakah kita sudah melakukan dengan baik, yang belum harus kita lakukan dengan baik. 

Tetapi dalam pertanyaan ada kalimat "bahkan hanya sedikit penyakit saja harus 

memancarkan pikiran lurus," apakah artinya "sedikit penyakit" ini? Tentu adalah 

manifestasi dari penghapusan karma. 

Pengikut: Pada bulan pertama saya memulai memancarkan pikiran lurus, suatu kali pada 

saat memancarkan pikiran lurus, hanya dalam waktu lima menit, Tianmu saya dengan 

jelas melihat seberkas cahaya ungu kemerah-merahan dalam sekejap saja membasmi 

semua unsur-unsur yang menyerupai namun juga tidak menyerupai manusia dari si 

gembong kejahatan Tiongkok itu, tak tergambarkan dahsyatnya. Apakah yang terbasmi 

itu adalah wakil dalam ruang dimensi kita? Pada tiap ruang dimensi terdapat wakilnya? 

Shifu: Dia sangat rumit, ada kalanya kalian betul-betul dapat langsung membasmi setan 

busuk dalam tubuh gembong kejahatan, saat itu dia seperti hampir mati, secepat mungkin 

mulai ditolong, tetapi sejumlah setan busuk akan mencukupinya, dia bangkit lagi, bahkan 

seperti tidak terjadi apa pun. Selain itu, kekuatan lama pada tahun itu demi agar dia dapat 

menguasai dan mengendalikan seluruh setan busuk, semua partikel sel di bawah 

permukaan yang membentuk tubuh manusianya digembungkan, diperbesar sehingga 

sebesar Triloka. Kekuatan lama telah mengeluarkan seluruh unsur manusia yang ada 

dalam sel-sel dan dibuang ke dalam neraka, kemudian diisi dengan setan busuk tersebut, 

karena partikel manusia adalah wujud manusia itu sendiri, maka di dalam ruang-ruang 

dimensi Triloka terdapat satu sel dari gembong kejahatan, dan dalam sel-sel tersebut 

terdapat sejumlah besar setan busuk. Maka pada saat kalian memancarkan pikiran lurus, 

telah membasmi besar-besaran partikel dan setan busuk si gembong kejahatan yang 

berada dalam Triloka. Pada saat kalian menghancurkan mereka, meledakkannya dalam 

sekejap, melihat dia sudah habis terbasmi, itu adalah betul adanya. Saat ini dia sudah 

terbasmi hingga sampai tahap bagaimana, selain segala partikel pada permukaan yang 

membentuk tubuh manusia sudah terbasmi, dia sudah kosong, apa pun sudah tidak ada 

lagi, hanya tersisa lembaran kulit manusia yang terbentuk dari selapis sel permukaan 

yang termasuk isi perut di dalamnya, karena seluruh partikel sel dari penggembungan si 

gembong kejahatan dalam Triloka sudah terbasmi, di atas maupun di bawah sudah tidak 

ada lagi, seluruhnya sudah terbasmi habis, saat ini lembaran kulit tersebut ditopang oleh 

iblis-iblis yang terakhir yang paling jahat dari kekuatan lama, maka sekarang ini dia tidak 

mempunyai akal sehat manusia normal. Segalanya adalah setan-setan busuk itu yang 

mengendalikan kulit manusia, betul-betul adalah kedok. Manifestasinya pada permukaan 

kulit manusia dengan konsep dan karma orang jahat yang terbentuk sepanjang hidupnya 

adalah sangat ketakutan, yang terefleksi ke luar adalah ketakutan. Takut akan akibat dari 

hilangnya kekuasaan, takut Falun Gong direhabilitasi, takut kehilangan nyawanya, takut 

uang dan harta kekayaan keluarganya yang didapat dengan cara korupsi disita, 

segalanya takut. Sedangkan kejahatan yang ada padanya adalah dendam, kekuasaan 

sudah hilang, walau dendam namun tidak mampu membangkitkan semangat. Dia tahu 

segalanya sudah habis, selagi dendam namun takut, masih harus memperlihatkan 

semangat kepada orang-orang, bersikukuh memerankan sandiwaralah, inilah keadaan dia 

sekarang. Waktu itu ketika partikel selnya digembungkan begitu besar, di dalamnya 
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penuh pula dengan setan busuk, benar-benar terlihat hawa kejahatannya tinggi 

membubung, tubuhnya digembungkan sampai membengkak, terasa badannya tegap 

tenaga pun kuat, nyalinya menjadi besar, wajah garangnya tampak nyata, saat itu orang-

orang di sekitarnya semua benar-benar dibuat takut. Sekarang sudah menjadi terong 

beku, layu mengerut, isi dalamnya sudah dimusnahkan. Pengikut Dafa makin 

memancarkan pikiran lurus, setan busuk di dalam tubuhnya makin sedikit, dia makin 

mengerut, tubuhnya akan makin menjadi kecil, karena selain kulit manusia, partikel 

mikroskopisnya sudah tidak ada lagi. 

Pengikut: Akademi Militer kedua, Toronto, Pingxiang Jiangsi, Chongqing, Peru, Tiongkok, 

Macao, Amerika Serikat, Harbin, Shandong, Jinan, Kunming, Australia, Dalian, pengikut 

yang kembali dari penjara Jiamushi, Jerman, pengikut dari kamp XX Shijiazhuang, 

Shandong, Hezhi, Tianjin, Xinjiang, Hengyang, Changchun, sekalian pengikut Dafa 

menyampaikan salam kepada Shifu. 

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

Pengikut: Belakangan ini belajar “Zhuan Falun,” tidak ada lagi semacam kesan setiap 

selesai membaca satu kali; akan ada pengertian baru, peningkatan baru. 

Shifu: Seberapa tinggi Xinxing, sebegitu tinggi pula Gong-nya. Tentu masih ada 

penyebabnya. Apakah karena hati tidak tenang? Saya rasa masih ada penyebabnya. 

Sampai pada tingkat tinggi, tuntutannya pun tinggi. 

Pengikut: Dapatkah diterangkan bagaimana proses dasar transisi dari masa pelurusan 

Fa menuju masa Fa meluruskan dunia manusia? 

Shifu: Saya beri tahu kalian semua, tidak ada proses seperti yang anda bayangkan, 

sama sekali tidak ada. Saya beri tahu anda, arus dahsyat dari Fa meluruskan dunia 

manusia, dulu kekuatan lama tidak dapat melihat, sekarang mereka sudah melihat, 

terkejut bukan kepalang, maka banyak Dewa yang diatur oleh kekuatan lama tidak berani 

berbuat lagi. Sekarang ini masalah yang terefleksi ke luar adalah perbuatan jahat yang 

terus dilakukan oleh setan busuk itu. Perihal Fa meluruskan dunia manusia, begitu datang 

masalah-masalah tersebut juga segera berlalu, tidak ada proses. Di masa pelurusan Fa, 

di saat Gong datang ada semacam perwujudan, perwujudan apa? Dulu saya sudah 

pernah mengatakan kepada kalian, segala yang terlihat oleh mata manusia adalah 

terbentuk dari molekul, ketika lapisan bidang dari molekul ini, tak peduli di tempat mana 

pun, dibuka satu lubang atau dirobek satu garis lubang, anda bisa melihat pemandangan 

apa? Akan terlihat langit bagaikan layar belakang di atas panggung, seketika dirobek atau 

dibuka satu lubang, perasaannya adalah persis sama seperti itu. Karena pekerjaan Fa 

meluruskan dunia manusia masih harus dilakukan, tidak boleh menghancurkan ruang 

dimensi ini. Atau meresap masuk dari seluruh mikroskopis yang ada. 

Pengikut: Kekuatan lama selain terikat pada yang mereka atur, masih ada jarak 

perbedaan apa? 
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Shifu: Mereka selain terikat pada segala yang mereka ingin lakukan, tidak ada lainnya 

lagi, karena mereka memang ingin mempertahankan segala yang asalnya ada pada 

mereka, inilah tujuannya. 

Pengikut: Pengikut Dafa pada masa pelurusan Fa adakah yang ditinggalkan? 

Shifu: Tidak ada. (Tepuk tangan meriah) Jika saya meninggalkan anda berarti 

menghancurkan anda, benar-benar menghancurkan anda, karena kalau bukan maju pasti 

mundur. Kalian dalam lingkungan begini sebentar saja telah mencapai kondisi demikian, 

di tengah lingkungan ini, asalkan anda berada di tengah manusia, larut bekerja di tengah 

manusia, anda tentu akan turun tingkatan, anda akan perlahan-lahan terpolusi oleh 

manusia. Bukankah saya sudah menceritakan, Buddha di atas langit, Buddha, Tao dan 

Dewa pada ruang dimensi tertentu, sampai batas waktu tertentu akan diganti? 

Dikarenakan mereka mudah terpolusi oleh Triloka, maka harus diganti. 

Pengikut: Mohon Shifu bicarakan sedikit tentang arah pendirian taman kanak-kanak 

Minghui. 

Shifu: Pekerjaan yang sangat baik! Kalian tahu bahwa gembong kejahatan itu 

mengindoktrinasikan racun kepada anak-anak di taman kanak-kanak Tiongkok, betapa 

jahatnya, dia benar-benar ingin memusnahkan umat manusia! Di saat dia melihat kita 

melakukan hal begini, marah bukan kepalang. Padahal pemerintahan Tiongkok yang lalu, 

di tingkat pusat, tujuh orang anggota komite, yang enam tidak setuju menindas Falun 

Gong, saya juga tahu, bahkan termasuk kepala 610 yang menindas Falun Gong, pada 

waktu itu juga menentang. Hampir semua lembaga pusat, berbagai komite pemerintah 

semuanya tidak setuju menindas Falun Gong. 

Pengikut: Kekuatan lama berperan serta dalam hal pelurusan Fa, mengatur waktu 

selama dua proses bumi, mengapa bumi kedua diadakan eksperimen -- manusia raksasa, 

manusia sedang dan manusia kerdil. Mohon tanya, di bumi pertama mereka mengatur 

manusia macam apa? 

Shifu: Saat eksperimen di tempat kita ini diatur tiga macam manusia. Di bumi pertama 

diatur lima macam manusia, pada saat bumi itu berakhir masih tersisa tiga macam 

manusia. Kali ini begitu dimulai adalah tiga macam. Mereka juga masih terus meraba-raba 

apa yang akan mereka lakukan, barulah akhirnya ditentukan pada saat sebelum 

dimulainya pelurusan Fa. 

Pengikut: Pertanyaan saya adalah, pada saat kita memancarkan pikiran lurus, apakah 

kehidupan jahat tingkat rendah yang sementara itu terbasmi bersamaan juga terus-

menerus ditambahkan? 

Shifu: Ruang dimensi telah dibuat sedemikian kacau oleh badan langit yang datang dari 

luar. Setiap partikel telah mereka sekat menjadi satu per satu bagian, anda betul-betul 

telah membasmi mereka, tetapi yang terbasmi adalah satu bagian yang tersekat. Di 

dalam pelurusan Fa, saat saya membenahi kehidupan raksasa pada satu tingkatan, setan 

busuk muncul sebagian lagi, oleh sebab itu sepertinya senantiasa tidak dapat tuntas 



73 
 

dibenahi. Sebetulnya, yang kita benahi sudah dalam skala besar, dan juga begitu cepat, 

lagi pula jumlah keseluruhannya juga banyak sekali. Kita dapat melihatnya dari situasi 

pelurusan Fa, dulu setiap rumput dan setiap pohon juga dikendalikan oleh kehidupan 

jahat, bahkan partikel udara pun hampir mereka kendalikan, anda menarik napas pun 

terasa sulit. Sekarang sudah tidak begitu lagi, dan manusia pun sudah sadar, tidak ada 

begitu banyak setan busuk yang mengendalikan manusia, ini merupakan perubahan yang 

sangat besar. 

Pengikut: 22 Januari, pengikut dari Amerika Serikat ditangkap di bandar udara 

Guangzhou… 

Shifu: Sebagai pengikut Dafa, timbul masalah apa pun kalian semua juga harus bersatu 

padu mengerjakannya, mereka tidak takut dipermalukan, maka kita beberkan hal yang 

memalukan ini kepada seluruh dunia, agar seluruh orang Amerika tahu bahwa warga 

Amerika Serikat telah ditangkap. Dia tidak takut dipermalukan, kita lakukanlah, selama dia 

tidak melepaskan satu hari, kita siarkan satu hari. (Tepuk tangan meriah) 

Pengikut: Perihal apa itu kekuatan lama, pengikut adakalanya jelas, adakalanya kabur. 

Shifu: Itu adalah 20 persen kehidupan dari alam semesta, mereka telah diatur untuk ikut 

ambil bagian dalam pekerjaan saya. Dalam sejarah mereka telah melakukan banyak 

sekali pengaturan yang sistematis, saya juga ikut ambil bagian dalam banyak pengaturan 

sejarah, saat itu bila saya tidak ikut serta maka mereka memilih orang lain, dan pada saat 

pelurusan Fa hal ini akan makin repot. Dia memilih orang lain untuk meluruskan Fa, 

begitu di saat pelurusan Fa saya mulai kerjakan, dia akan mengerahkan habis-habisan 

seluruh kehidupan dalam alam semesta untuk menghadapi saya. Jika saya membasmi 

mereka, bagaimanakah saya menolong mereka? Apa keadaan sesungguhnya pelurusan 

Fa itu, kehidupan apa pun tidak ada yang tahu, siapa yang tahu dia akan melarikan diri, 

itu tidak dapat diizinkan oleh alam semesta, terlebih tidak mengizinkan kehidupan dalam 

alam semesta memilih bentuk pelurusan Fa yang bagaimana. 

Pengikut: Belum lama ini ada anak yang dilahirkan dari suami istri pengikut Dafa 

mewujudkan suatu kemalangan besar, lahir dengan cacat bawaan, bagaimanakah 

memandang gejala semacam ini? 

Shifu: Saat ini sangatlah kompleks, sebagai anak sendiri tentu harus disayangi, sedapat 

mungkin dirawat dengan baik. Tetapi kalian legakan hati, asalkan anda dapat berkultivasi 

mencapai kesempurnaan, masalah apa pun akan menjadi paling baik. (Tepuk tangan) Ini 

adalah dibangun untuk orang yang Xiulian, untuk pengikut Dafa. Kalau anda tidak bisa 

mencapai kesempurnaan, semuanya jadi sia-sia. 

Pengikut: Shifu memberi tahu kami, badan utama Dafa ada di Tiongkok. Di banyak 

tempat di Tiongkok ada pengikut Dafa, bagaimana agar kita dapat lebih baik meningkat 

secara bersama-sama? 
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Shifu: Hal ini tidak usah khawatir, mereka dapat mengetahui jaringan situs web Minghui. 

Di tempat yang jauh terpencil pun di antara pengikut Dafa mereka saling berhubungan, 

juga saling mengedarkan berita. 

Pengikut: Tadi Shifu mengatakan, orang yang dalam penganiayaan secara tak sadar 

telah menulis surat jaminan itu masih mempunyai kesempatan, tetapi saya bagaimanapun 

juga tidak dapat memaafkan orang-orang di Daratan Tiongkok yang mengkhianati Shifu, 

mereka bukan karena tidak tahan penganiayaan kemudian melakukan hal yang tidak 

seharusnya dilakukan, melainkan berdiri di sisi kejahatan menambah berat penganiayaan. 

Shifu: Betul, sudah melangkah sampai tahap begitu adalah sulit dikatakan. Saya sudah 

mengatakan, semua orang harus diselamatkan, tetapi anda sudah berbuat dosa hingga 

sedemikian rupa, akan dinilai dengan Fa, maka sudah tidak ada cara lagi. Belas kasih 

eksis bersama keagungan De adalah untuk melindungi Fa. Tetapi ada juga sebagian 

yang diatur masuk oleh kekuatan lama untuk khusus mengerjakan hal ini, adalah sangat 

rumit. Sebelum 20 Juli ‘99 penampilannya juga sangat aktif, sampai pada hari 

penganiayaan dia melakukannya dengan lebih bergairah dari siapa pun, ini adalah untuk 

menciptakan semacam situasi yang rumit bagi praktisi. 

Pengikut: Mohon tanya kepada Shifu, gambar Shifu apakah bisa juga terjadi keadaan 

ditembus oleh sesuatu? 

Shifu: Saya beri tahu kalian semua, mereka bukanlah berniat ingin berbuat sesuatu 

terhadap saya, mereka berbuat sesuatu adalah ditujukan pada sifat hati praktisi. Jika 

anda berbuat sangat lurus, mereka mutlak tidak berani dengan begitu gampang berbuat, 

di atas ada Fashen saya. Terutama kekuatan lama ini, tahukah kalian? Pelurusan Fa 

mereka semuanya mengandalkan saya, mereka hormat terhadap saya, gangguan 

kejahatan dibuat untuk kalian, bukan untuk saya. Tetapi hal-hal demikian, bila kalian 

dapat menghadapi dengan pikiran lurus niscaya tidak akan terganggu. Sesungguhnya 

seringkali adalah karena keterikatan hati kalian yang menyebabkannya. 

Tentang kekuatan lama saya tadi sudah katakan, mereka bukan ingin 

menghancurkan alam semesta ini, mereka hanya ingin segalanya dapat dipertahankan 

seperti bentuk semula, maka bagi Fashen saya, tak peduli apakah itu kekuatan lama atau 

Dewa yang sejati, Fashen saya terus mengamatinya. Hanya pada saat kalian pengikut 

Dafa tidak melakukan dengan baik, dia baru berani berperan. Pada saat itu dia telah 

menangkap kekurangan anda, dalam keadaan normal dia tidak berani. Saya tadi sudah 

mengatakan, meskipun keadaan begini eksis, tetapi hanyalah merupakan gejala khusus, 

gejala yang sangat khusus, dengan adanya satu dua contoh gejala ini sudah cukup untuk 

menimbulkan pengaruh yang sangat besar, oleh sebab itulah mengapa dikatakan bahwa 

begitu mereka terlihat harus dibasmi. Tak peduli apakah dia sengaja atau tidak sengaja, 

begitu mereka terlihat harus dibasmi, karena dia sudah melakukan dosa yang 

menganiaya pikiran lurus dan keyakinan sejati pengikut Dafa, maka dari itu, kendatipun 

mereka melakukan berdasarkan alasan, namun juga dilakukan dengan sangat ketakutan. 

Sesungguhnya saya sudah sedang memberantas dan menghentikan hal semacam ini. 
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Ada praktisi juga melihat beberapa hal-hal buruk yang dilakukan oleh kekuatan lama, 

unsur benda yang tidak baik ditimpakan pada tubuh saya. Ada praktisi dapat melihat, 

saya lebih mengkhawatirkan anda terpengaruh! Karena anda telah melihat sepertinya di 

tubuh Shifu terdapat unsur benda apa yang tidak baik. Kalian tahu bahwa itu adalah 

kepunyaan kalian! Saya sedang menanggungnya untuk kalian, (tepuk tangan meriah) 

kalau tidak, siapa yang berani melemparkannya ke tempat saya ini? Dikarenakan saya 

sedang melindungi kalian, haruslah ada orang yang menanggungnya. 

Pengikut: Bagaimana caranya agar dapat mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan 

semua makhluk secara efektif dan skala besar? Bagaimana surat kabar dan televisi kita 

dapat memerankan fungsinya secara lebih maksimal? 

Shifu: Hal ini semuanya adalah hal yang nyata. Sesungguhnya kalian mengerjakan 

dengan cukup baik, terus saja lakukan, berusaha agar makin dikerjakan makin baik. Ini 

juga adalah sedang melangkah di jalur pengikut Dafa, tegakkan keagungan De kalian 

dalam menyelamatkan semua makhluk. 

Pengikut: Ketika memancarkan pikiran lurus menuntaskan masalah yang terdapat dalam 

diri sendiri, apakah juga adalah memberantas kekuatan lama yang menembus masuk 

dalam tubuh pengikut Dafa? 

Shifu: Di saat anda memancarkan pikiran lurus, jangankan yang ada dalam tubuh, yang 

terdapat di sekeliling anda pun lari ketakutan. Agar supaya dia tidak datang maka saya 

selalu memancarkan pikiran lurus tanpa mengerjakan hal yang lain, betulkah demikian? 

Secara wajar dia tidak berani datang lagi, jika dipikirkan lebih banyak lagi juga merupakan 

suatu keterikatan. Ruang dimensi yang lain adalah eksis pada saat yang bersamaan, 

kehidupan dalam ruang dimensi lain jalan berhadapan dengan anda dan lewat menembus 

anda, sedangkan anda tidak merasakan apa pun, dia memang adalah ruang dimensi 

yang eksis semacam itu. Alam semesta adalah berstruktur demikian, dia tidak 

memengaruhi anda. Bicara tentang struktur, saya akan menceritakan sedikit kepada 

kalian tentang yang kalian suka dengar. (Tepuk tangan meriah) 

Kalian tahu, bahwa di bumi ini, terdapat banyak tumbuhan, binatang dan materi. 

Secara nyata dikatakan, kalian mengetahui ada apel, pisang, jeruk, anggur, kalian juga 

mengetahui ada harimau, singa, kelinci, kambing, kalian juga mengetahui terdapat banyak 

dan bermacam-macam pohon, tumbuhan, bunga. Di ruang dimensi lain juga ada. Di atas 

planet yang menyerupai bumi pada badan langit sangat jauh sekali yang sama 

tingkatannya juga ada. Dengan demikian, partikel pada tingkat rendah merupakan 

gabungan dari partikel yang setingkat lebih tinggi, di atas partikel yang lebih besar juga 

ada binatang, tumbuhan dan materi. Apel yang berada di atas langit itu besarnya bahkan 

mungkin melebihi besarnya planet, apel yang berada pada planet tingkat rendah itu 

apakah merupakan partikel di antaranya dari apel besar pada partikel tingkat tinggi? Betul. 

Di bumi ada singa, di langit ada singa, yang lebih tinggi pun ada singa. Di bumi ada 

manusia, di langit ada manusia, yang lebih besar pun ada manusia, besarnya tak 

terbandingkan. Kehidupan ada rajanya, juga dapat dikatakan setiap kehidupan ada 

rajanya. Raja dari satu kehidupan adalah lapisan terbesar dari partikel tersebut, semua 
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yang berada di bawahnya, tersebar di atas partikel berlainan yang besar kecilnya berbeda. 

makhluk yang berada pada planet dari satu tingkat partikel terbesar, yang juga 

merupakan raja dari segala makhluk, partikelnya akan termanifestasi pada berbagai 

tingkatan di bawahnya. 

Maka bagaimanakah bentuk ruang dari alam semesta ini? Adalah puluhan ribu 

materi yang saling menyilang dan saling melebur. Di atas bumi terdapat begitu banyak 

kehidupan, tetapi makhluk-makhluk tersebut sama sekali bukanlah milik satu raja, bukan 

termasuk satu sistem kehidupan, namun mereka semua hidup di sini, saling melebur 

menjadi satu, tetapi makhluk bersangkutan dan rajanya sendiri saling berhubungan, tidak 

berhubungan dengan kehidupan yang lain. Maka dapat juga dikatakan, meskipun mereka 

saling menyilang dalam seluruh ruang dimensi alam semesta, tetapi mereka mempunyai 

sistem yang berdiri sendiri dan sang raja yang mengurusnya. Maka singa mempunyai raja, 

apel juga mempunyai raja, dan pisang pun mempunyai raja, pohon juga mempunyai raja, 

tumbuhan, rumput, bunga, apa pun mempunyai raja, segala kehidupan dalam ruang 

dimensi yang setara semuanya eksis bersilangan seperti itu, manusia dapat tembus 

melewati kehidupan raksasa, setiap saat setiap waktu juga ada unsur kehidupan yang 

sangat mikroskopis mengalir melewati tubuh manusia biasa. Bagian permukaan kalian 

ada Fashen saya dan pelindung Fa yang menjaga, sisi kalian yang telah berhasil 

dikultivasi sudah disegel, dihasilkan satu tingkat, disegel satu tingkat, dihasilkan satu 

tingkat, disegel satu tingkat, siapa pun tidak dapat menembusnya. Oleh sebab itu, alam 

semesta ini sangatlah rumit, saya telah menceritakan lagi satu macam keadaan struktur 

alam semesta kepada kalian. (Tepuk tangan meriah) 

Pengikut: Saya beranggapan Shifu lebih tinggi dari segala-galanya, sudah mengatur 

perjalanan kami, maka kelihatannya pengaturan kekuatan lama dipergunakan oleh Shifu 

untuk meningkatkan kami, jadi ini seolah-olah pengaturan kekuatan lama tidaklah terlalu 

realistis, benarkah dipahami secara begini? 

Shifu: Betul separuh, karena saya tidak mengakui mereka. Tetapi saya juga tahu mereka 

akan berbuat begitu, maka hanya dapat dengan siasat menggunakan siasat, 

memanfaatkan apa yang mereka lakukan, adalah begini. 

Pengikut: Pengikut Dafa dari Liaoning, Sekolah Minghui Taiwan, Central Park 

Switzerland, Chengdu Shizhuan, semuanya menyampaikan salam kepada Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada kalian semua! (Tepuk tangan meriah) 

Pengikut: Pada saat memancarkan pikiran lurus menuntaskan masalah yang ada dalam 

diri sendiri, apakah memberantas kekuatan lama yang menerobos ke dalam tubuh 

pengikut, bolehkah belajar belas kasih Shifu, menggunakan niat pikiran untuk 

mengklarifikasi fakta kepada mereka? 

Shifu: Ini sudah menimbulkan kesan yang amat dalam terhadap kalian. Saya beri tahu 

kalian, itu merupakan struktur ruang dimensi maka tidak usah dipedulikan, kalau anda 

tidak ingin dia menerobos, hari ini anda rapatkan mulut, jangan bernapas. (Hadirin tertawa) 

Karena udara juga hidup, dia juga adalah kehidupan pada masa sebelum pelurusan Fa 
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selesai. Maka dari itu, tidak usah memedulikan hal-hal ini. Manusia sudah hidup seperti ini 

sejak jutaan tahun lampau. Mengapa begitu sulit bagi manusia untuk berkultivasi, untuk 

menjadi Dewa? Adalah karena alam semesta lama tidak mempunyai kecerdasan ini, tidak 

bisa menyelesaikan masalah ini, untuk menyelesaikannya haruslah disehatkan dan 

disempurnakan dari dasar alam semesta, dari atas sampai ke bawah. Maka kelak jalan 

bagi manusia untuk menjadi Dewa terbuka, adalah disebabkan hal ini dikerjakan mulai 

dari sini terus hingga paling atas. (Tepuk tangan meriah) Maka bagi manusia, 

terbentuknya konsep setelah lahir, ditambah dengan gangguan dari unsur-unsur 

semacam ini, adalah sangat rumit. Menyelamatkan manusia adalah sangat sulit! Dulu di 

mata Dewa manusia terlampau sulit untuk diselamatkan, karena mereka telah melihat 

gejala ini. Pengikut Dafa masih takut akan hal ini? Hadapi segalanya dengan pikiran lurus! 

Saya hanya memberi tahu kalian akan adanya gejala seperti ini, adanya hal begini, ini 

adalah sebagian dari struktur alam semesta, keadaannya adalah seperti ini. 

Pengikut: Belakangan ini saat saya sedang memancarkan pikiran lurus, badan terasa 

panas tak tertahan. 

Shifu: Hal yang amat baik. Panas itu disebabkan oleh besarnya energi, ada orang yang 

dapat merasakan, ada yang tidak merasakan. 

Pengikut: Kepala terasa sekali-sekali menggembung, apakah ini wajar ataukah 

gangguan dari iblis? 

Shifu: Umumnya adalah hal yang wajar. Perubahan pada tubuh, refleksi dari Gong, 

kenaikan tingkatan, semuanya akan ada reaksi yang begini. 

Pengikut: Di New Jersey, ada seorang perempuan yang berasal dari Daratan Tiongkok, 

tiga tahun yang lalu menderita infeksi sehingga tangan dan kakinya diamputasi, tetapi 

otaknya masih sangat jernih. Di bawah gunung dekat tempat tinggalnya ada pengikut 

Dafa, bagaimana harus pengikut Dafa membantu dia? 

Shifu: Sebagai pengikut Dafa, hal terpenting yang harus kalian lakukan sekarang adalah 

mengklarifikasi fakta, menyelamatkan manusia di dunia. Lihatlah apakah dia teracuni, bila 

teracuni maka anda ungkapkan fakta kepadanya, jika tidak, apa yang harus anda lakukan 

ya lakukanlah. Terhadap penderita cacat, pemerintah akan mengurusnya, anda juga tidak 

usah terlalu banyak memikirkannya. Bila anda terlalu berketerikatan terhadap masalah 

tersebut, saya beri tahu anda, anda tidak akan mampu Xiulian lagi. Kemalangan di antara 

manusia terlampau kejam, ketidak-adilan di dunia manusia terlalu banyak, dapatkah anda 

terus berketerikatan? Menolong orang haruslah dari dasarnya, barulah dia dapat tertolong. 

(Tepuk tangan) 

Pengikut: Ada orang yang mengatakan, pengikut Dafa tidak perlu menyimpan uang. 

Shifu: Sudah mengarah lagi ke jalan ekstrem. (Hadirin tertawa) Anda merasa harus 

berbuat apa ya lakukanlah, anda mengatakan saya ingin menyimpan uang untuk 

persiapan usaha, maka anda lakukanlah, karena Xiulian pada masa mendatang adalah 

demikian. Anda katakan saya tidak melakukan apalagi, hanya menunggu saja, (hadirin 
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tertawa) itu niscaya tidak akan mencapai kesempurnaan. Betapa kuatkah keterikatan itu? 

Tetapi pada saat benar-benar mencapai kesempurnaan, apakah anda tidak rela 

melepaskan semua itu? Jika betul-betul bisa melepas, semuanya bukanlah apa-apa, 

pikiran saat itu adalah pikiran Dewa, anda masih memikirkannya untuk apa? Apa pun 

jangan dipedulikan. Sesungguhnya saya beri tahu kalian, pada saat terakhir Fa 

meluruskan dunia manusia, dalam sekejap mata, segalanya tercerai-berai. Apakah uang 

itu? Kertas pun tidak ada lagi. (Tepuk tangan meriah) Tetapi hal itu juga tidak 

berhubungan dengan kalian. 

Pengikut: Menyimpan uang untuk biaya pendidikan anak-anak kelak, nanti bila sudah 

mencapai kesempurnaan maka tidak perlu diurus lagi. (Hadirin tertawa) Ada juga pengikut 

Dafa yang berkata, orang tua pun tidak perlu diurus lagi, barangkali mereka dulu adalah 

musuh kita. (Hadirin tertawa) 

Shifu: Ini tidak seperti kata yang diucapkan oleh pengikut Dafa! Sudah berketerikatan 

hingga sedemikian rupa! Tahukah anda, pencapaian kesempurnaan pengikut Dafa adalah 

suatu hal yang amat agung? Segala hal di sekeliling tubuh anda Shifu tentu akan 

mengurusnya, masih haruskah anda mengkhawatirkan sesuatu? Dapatkah anda terus 

mengkhawatirkannya? Mampukah anda mengaturnya? Apakah ucapan anda yang 

berlaku? Bukankah pernah saya katakan kepada kalian tentang prinsip ini? Dia tidak 

mempunyai nasib kemujuran, anda mengatur apa pun tidak ada gunanya, tetapi Shifu 

dapat mengaturnya untuk anda, ada atau tidak ada, saya dapat mengaturnya. Anda 

katakanlah anda masih mengkhawatirkan apa? Anda hanya perlu Xiulian, apa pun saya 

mengurusnya untuk anda, bukankah sudah pernah saya katakan? Tetapi bila Xiulian 

kalian tidak baik, apa pun saya tidak dapat mengurusnya. Saya rasa ini tidak seperti kata 

yang diucapkan oleh pengikut Dafa! 

Pengikut: Tadi siang Shifu mengatakan, Shifu adalah dari tiada menjadi ada, kelak siapa 

pun tidak akan tahu Shifu. Saya ingin tahu, apakah nanti setelah mencapai 

kesempurnaan, kami masih mempunyai kesempatan mendengarkan Anda berceramah 

Fa? Jika saya masih mempunyai pertanyaan, apakah masih ada kesempatan diberikan 

jawaban bagi kami? (Hadirin tertawa) 

Shifu: Anda tidak seharusnya selamanya Xiulian. (Hadirin tertawa) Anda saat ini berpikir 

dengan menggunakan pikiran manusia, Dewa tidak akan memikirkan masalah seperti itu. 

Di kala anda mempunyai makhluk kehidupan tak terhitung banyaknya yang perlu anda 

urus, itu juga sangat menyita perhatian, sehingga saat itu mungkin tidak akan memikirkan 

terlalu banyak terhadap Shifu. (Shifu tertawa) Hanya kelakar saja. Tentu saja, saya 

mungkin saja memberikan ceramah Fa pada lingkup yang lebih luas lagi, mungkin juga 

tidak, itu semua adalah urusan kelak nanti. Sesungguhnya sekarang kalian berpikir, 

apakah kelak bisa bertemu dengan Shifu? Ini masih merupakan berpikir dengan pikiran 

manusia saat ini. Sampai pada saatnya nanti kalian sudah berada pada suatu kondisi 

yang lain. Tetapi di saat kalian benar-benar memerlukan saya, kalian akan melihat satu 

sisi dari karunia Buddha yang bergelora, (tepuk tangan meriah) karena kalian adalah 

spesifik, kalian adalah pengikut Dafa pada masa pelurusan Fa! (Tepuk tangan meriah) 

Kalian pernah berada bersamaan dengan pelurusan Fa! (Tepuk tangan meriah) 
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Sayangilah kesempatan takdir ini, benar-benar tidak akan ada yang kedua kalinya. 

Pemandangan pelurusan Fa yang menakutkan, kelak dalam masa silam sejarah kalian 

bisa melihatnya. Sedangkan ada beberapa pengikut Dafa penampilannya benar-benar 

kurang, sebentar melakukan dengan baik, sebentar melakukan tidak baik. Sebetulnya, 

kehidupan raksasa dalam alam semesta melihat arus pelurusan Fa adalah sangat 

menggetarkan hati. 

Hari ini adalah sejak 20 Juli ‘99 sampai sekarang, pertama kalinya saya menjawab 

pertanyaan pengikut Dafa pada Konferensi Fa berskala besar dengan waktu yang begini 

panjang. (Tepuk tangan lama) 

Sekarang dilihat dari lembaran kertas yang kalian serahkan, terdapat perbedaannya 

sangat besar dengan keadaan semula. Tulisannya tidak berbeda jauh, tetapi saya melihat 

hal yang terkandung di dalamnya tidaklah sama. Pada saat bersamaan, satu perbedaan 

yang paling besar adalah perasaan ingin tahu, perasaan tertarik itu sudah diganti oleh 

pikiran lurus, sudah menjadi arif, bukanlah bersifat mengambang di permukaan yang ingin 

menyelidiki pengetahuan. Tentu saja di saat saya menceritakan struktur alam semesta 

kalian semua merasa tertarik, jangankan kalian, Dewa pun akan mendengarkannya 

dengan saksama, mereka juga tidak tahu. (Tepuk tangan) Maka di dalam penganiayaan 

ini, meskipun kita menderita kerugian yang sangat besar, pengikut Dafa dianiaya tanpa 

dosa, tetapi, saya benar-benar melihat bahwa kalian dalam penganiayaan ini telah 

menjadi makin dewasa, tenang dan arif. Sikap dahulu yang berkata lain di mulut lain di 

hati, tidak berkonsentrasi pada Fa, sekarang tidak ada lagi. Di dalam penganiayaan ini 

setiap orang telah dengan serius mempertimbangkan, diri sendiri harus menempuh jalan 

yang mana, kalian harus berbuat apa. Sesungguhnya kekuatan lama telah mengatur 

banyak orang yang menimbulkan efek negatif, mereka ada yang pada saat sebelum 

penganiayaan, ada yang di tengah penganiayaan, telah melepaskan perannya, karena 

satu sisi yang mengerti dari jiwa mereka dapat mengetahui, maka ada banyak yang 

menimbulkan efek negatif, tidak melakukan lagi, dengan penuh martabat telah ikut Xiulian. 

Karena saya mutlak tidak mengakui mereka yang menimbulkan efek negatif, kekuatan 

lama juga tidak terpikirkan bahwa pengaturan mereka, pengaturan yang begitu cermat 

sepertinya semua adalah untuk saya, kenyataannya adalah untuk mereka, segala yang 

mereka lakukan telah menjadi suatu rintangan yang sebenarnya bagi pelurusan Fa, 

mereka sendiri telah menjadi gangguan iblis yang sesungguhnya bagi pelurusan Fa. 

Berbicara tentang iblis, bukan mengatakan iblis yang normal dalam alam semesta. 

Sesungguhnya raja iblis alam semesta, dia adalah perwujudan sisi lain lagi dari kehidupan, 

dia juga adalah pelindung alam semesta, hanya saja dia menggunakan cara jahat. Saya 

bukan sedang mengatakan mereka, yang saya katakan adalah kehidupan yang merusak 

pelurusan Fa, mereka barulah iblis sebenarnya yang merusak Dafa. Kita sudah 

mengalami terlalu banyak, seringkali kata-kata sudah sampai di sisi mulut lalu ditelan lagi, 

karena begitu dibicarakan, hal-hal yang akan dibicarakan sangatlah banyak. Kita sudah 

mengalami begitu banyak, kalian semua juga telah menjadi dewasa, hendaknya makin 

arif menghadapi jalan yang kelak akan ditempuh, makin arif memandang apa yang kalian 

lakukan hari ini, jangan terperangkap dalam Qing, jangan terperangkap dalam egoisme 
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kuat kalian. Kalian semua mempunyai kemampuan, Shifu sudah memastikan kalian, 

kalian janganlah memperlihatkan lagi sikap semacam ini kepada Shifu. (Tepuk tangan) 

Bagaimana agar dapat seperti yang dikatakan oleh praktisi yang menyampaikan 

lembaran pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa saling bekerja sama dengan baik, 

berkoordinasi dengan baik, inilah yang paling diperlukan oleh pelurusan Fa dari para 

pengikut Dafa. Kita tidak membicarakan bentuk permukaan semacam ini, asalkan anda 

belajar Fa dengan baik, anda tentu dapat berhasil melakukannya. Kalian semua tahu, 

pada tahun itu, pengikut Dafa di saat sebelum latihan bersama dimulai, semuanya sedang 

ngobrol, atau melakukan apa saja, sepertinya tidak ada aturan, begitu musik dilantunkan, 

"jreng," berdirinya bahkan lebih rapi dari serdadu. Tidak ada orang yang melatih, juga 

tidak ada orang yang memberi tahu kalian, melainkan timbul dari lubuk hati, inilah yang 

disebut bekerja sama, inilah yang disebut kesempurnaan dan keharmonisan pengikut 

Dafa. Kalian jangan hanya menampilkannya dalam aspek ini, di segala aspek pelurusan 

Fa, kalian juga harus menampilkannya dengan berkoordinasi begini. 

Tentu saja, masih ada sejumlah masalah, saya tidak mengatakannya, saya juga 

tidak ingin menegaskannya, perkataan yang keluar dari mulut saya adalah berat. Karena 

banyak masalah adalah yang harus kalian hadapi, juga perlu di dalam penggemblengan 

membuat kalian menjadi dewasa, agar diperhatikan dan dimengerti, supaya jalan yang 

kalian tempuh seterusnya dapat dilalui dengan baik. 

Juga janganlah memikirkan bahwa pelurusan Fa sudah sampai pada tahap ini, 

kelihatannya sudah hampir selesai, kita harus mengatur hal-hal yang akan datang. Saya 

beri tahu kalian, perasaan hati apa pun dapat menyebabkan penderitaan yang amat besar, 

janganlah sekali-kali mempunyai perasaan hati apa pun! Anda Xiulian-lah dengan penuh 

martabat, lakukanlah dengan baik pekerjaan apa pun yang seharusnya dikerjakan di 

hadapan anda. Esok anda mencapai kesempurnaan, hari ini anda masih harus 

melakukannya dengan teratur pekerjaan yang harus anda lakukan, karena segala yang 

dilakukan oleh pengikut Dafa hari ini adalah ditinggalkan untuk manusia masa mendatang, 

yaitu jalan Xiulian manusia masa mendatang. Ini adalah sangat penting, jalan yang 

ditempuh oleh kalian tidak boleh melenceng. Dafa pada tiap tingkat apa pun juga adalah 

yang paling baik, pada satu tingkat manusia ini, pengikut Dafa hanya dapat 

menyempurnakan dan mengharmoniskannya, tidak boleh mengakibatkan kerugian apa 

pun baginya. 

Saya juga tidak ingin bicara lebih banyak lagi, harap kalian lakukan dengan baik hal 

yang seharusnya kalian lakukan. Tiga hal dalam membuktikan kebenaran Fa, satu adalah 

belajar Fa dengan baik, satu adalah mengklarifikasi fakta, satu lagi adalah menaruh 

perhatian pada pemancaran pikiran lurus, hal-hal ini menjelujur bersama adalah sedang 

membuktikan kebenaran Fa, adalah sedang menyelamatkan semua makhluk, adalah 

melakukan hal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Dapat juga dikatakan, 

pencapaian kesempurnaan kalian, masa depan kalian, penegakan segala keagungan De 

kalian semua berada di dalamnya. Sesuai dengan kemampuan setiap orang, kemahiran 

setiap orang dalam berbagai aspek nyata, kembangkanlah fungsi diri kalian. 

Seumpamanya dalam hal mengklarifikasi fakta, ada yang mengelola televisi, menerbitkan 
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surat kabar, gunakan macam-macam cara, juga ada yang langsung membagikan bahan 

klarifikasi fakta di jalanan, ada yang mendatangi konsulat RRC, ada yang melakukan 

pekerjaan yang berhubungan dengan pemerintahan, setiap aspek tidak boleh kurang satu 

pun. Saya beri tahu kalian, hari ini Dafa di dunia bisa menjebol penganiayaan kejahatan, 

bisa membuat manusia di dunia mengenal Dafa, itu adalah tak terpisahkan dengan apa 

yang kalian kerjakan hari ini. Situasi hari ini adalah kalian yang membukanya. (Tepuk 

tangan meriah) Yang belum melakukan dengan baik, anda lakukanlah secepatnya, tidak 

perlu ada pembuktian kebenaran dari siapa pun, juga tidak perlu diperlihatkan kepada 

siapa pun, ketika anda sejalan dengan hati nurani anda, Shifu bisa melihatnya. (Tepuk 

tangan) 

Saya pikir, hari ini saya juga sudah berbicara banyak, maka tidak bicara lebih banyak 

lagi. Ada sedikit perasaan tidak ingin pergi, saya sangat ingin bersama kalian. (Tepuk 

tangan dalam waktu lama) 


