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Ceramah Fa pada Konferensi Fa New York Tahun 2010 

Li Hongzhi 

5 September 2010, di Manhattan 

(Seluruh hadirin berdiri tepuk tangan meriah dalam waktu lama) 

Salam kepada anda sekalian! (Para pengikut: Salam kepada Shifu! Tepuk tangan 
meriah) Anda sekalian telah berjerih payah! (Para pengikut: Shifu berjerih payah!) Ini 
adalah satu kesempatan konferensi meriah skala besar yang sulit diperoleh. Praktisi 
yang datang kali ini juga lebih banyak, saya dengar kabar dua ruang konferensi sudah 
dipenuhi para praktisi. Dengan sekejap mata sepuluh tahun telah berlalu, walaupun 
bagaimana dianiaya, tak lain hanyalah membuat pengikut Dafa digembleng menjadi 
dewasa. Pengikut Dafa telah mengalami apa yang disebut sebagai ujian yang jahat dan 
kejam ini, dan telah melangkah kemari. Biarpun betapa jahatnya penganiayaan, kalian 
masih tetap mengklarifikasi fakta, menolong makhluk hidup dan membuktikan 
kebenaran Fa, jelas sekali atas hal-hal yang dilakukan oleh diri sendiri. Pengikut Dafa 
tidak terlibat dalam politik manusia biasa, kami tidak tertarik dengan kekuasaan, kami 
hanyalah sekelompok orang Xiulian. Namun si penganiaya demi menganiaya Falun 
Gong, demi menganiaya kelompok massa yang baik hati, yang berkultivasi “Zhen-
Shan-Ren”, dia tidak segan-segan menghancurkan moralitas manusia, 
mempropagandakan hal-hal yang paling buruk dari masyarakat manusia berupa 
kepalsuan, kejahatan, kekerasan dan pornografi, untuk menentang Falun Gong. 
Dengan kata lain, meskipun kita tidak tertarik dengan politik, kita tidak menginginkan 
kekuasaan yang berada di tangan manusia, kita hanya membutuhkan sebuah 
lingkungan yang dapat diperuntukkan Xiulian, mempunyai sebuah kebebasan untuk 
berkeyakinan pada Dafa, itu sudah cukup. Akan tetapi si penganiaya juga bukan 
melakukan penganiayaan dengan tanpa rasio sama sekali, dia sangat jelas bahwa 
sekelompok orang ini ingin menjadi orang baik. Kekuasaan partai jahat PKT tidak 
menghendaki manusia menjadi orang baik, semenjak dia mendirikan kekuasaannya, 
mulai dari awal memang berupa kekuasaan yang lahir dari berandal, sepanjang 
riwayatnya selalu menipu rakyat dengan kebohongan dan kepalsuan, menjalankan 
kekuasaan otoriternya dengan kekerasan, kekuasaannya dibangun dengan cara 
demikian. Sepanjang riwayatnya berlangsung dengan mengandalkan rekayasa dan 
penindasan lalim yang tanpa henti, hampir setiap propaganda dan penindasannya 
adalah palsu. Prestasi pemerintahannya adalah palsu, tokoh pahlawan yang dia 
propagandakan adalah palsu, orang jahat yang dia gempur adalah palsu, kekuatan 
musuh yang dia propagandakan adalah palsu, tokoh pahlawan yang dia jadikan 
teladan adalah palsu, permukaannya yang terlihat megah mentereng juga adalah palsu. 
Orang-orang di dunia, terutama orang Tionghoa, makin lama makin melihat jelas akan 
wajahnya. 

Jadi dapat dikatakan, selama penganiayaan terhadap Falun Gong, untuk 
menganiaya sekelompok orang ini, agar dapat menjatuhkan Falun Gong, dia 
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membiarkan hal-hal yang jahat dan perbuatan yang buruk menentang nilai-nilai 
universal “Zhen-Shan-Ren”, membuat hal-hal yang buruk itu secara besar-besaran 
merajalela di masyarakat, makin lama makin tak terkendali. Sekali hal-hal buruk 
tersebut telah menjadi situasi umum, sebaliknya juga mengancam kekuasaannya 
sendiri, sekarang dia ingin membenahi juga sudah tidak mungkin. Dengan kata lain, dia 
menganiaya Falun Gong telah membuat dirinya jatuh oleh penganiayaannya sendiri, 
sekarang sedang berada dalam tahap akhir dari proses tersebut. Pada awal dulu saya 
pernah menyampaikan perkataan ini, bahwa pada akhirnya kesudahan yang 
memalukan dari partai jahat ini bukan dia dijatuhkan oleh seseorang, melainkan dia 
menanggung akibat dari perbuatannya sendiri, mendapat balasan atas perbuatan 
jahatnya. Ditinjau dari kalian sebagai pengikut Dafa, diri sendiri juga harus jelas sekali, 
tahu dengan sangat jelas apa yang sedang dilakukan oleh diri sendiri. Sepanjang 
perjalanan berlangsung, saya tidak pernah mengubah prinsip kalian sebagai orang 
Xiulian, maka beberapa praktisi yang ada di antara kita, kalian janganlah linglung, 
jangan menggunakan hati manusia memikirkan hal yang bukan-bukan. 

Pembentukan segenap Triloka, awal mula diciptakannya dunia, semua adalah 
demi peristiwa yang terakhir ini. Manifestasinya di tempat manusia ini adalah 
sekelompok orang baik sedang menyelamatkan orang-orang di dunia, menggerakkan 
masyarakat berubah ke aspek yang baik, sedang menyelamatkan dunia ini, 
menyelamatkan umat manusia. Namun di tengah alam semesta ia adalah pelurusan Fa, 
melibatkan makhluk hidup yang tak terhitung tak ternilai jumlahnya, serta alam semesta 
yang mahabesar, badan langit yang tak terbatas, jadi bila dibandingkan dengan 
sekelumit kepentingan dan politik manusia, sekelumit hal-hal yang kecil itu, sungguh 
tak terbandingkan. Akan tetapi pengikut Dafa datang ke tengah manusia biasa 
melakukan hal ini, hanya mengandalkan Dafa untuk membedakan dengan jelas antara 
benar dan salah. Sekali masuk ke dunia fana sudah berada dalam kesesatan, maka 
siapapun tidak dapat melihat jelas fakta sebenarnya, hanya dapat bersandar pada Fa 
ini untuk membimbing anda sekalian bagaimana melakukan sesuatu. Maka praktik 
nyata selama sekian tahun juga telah membuktikan, pengikut Dafa yang belajar Fa 
dengan baik tidak akan tersesat kehilangan arah, walau betapa rumitnya masyarakat 
ini, situasi yang terwujud bagaimana berubah-ubah, berbagai macam sifat hati manusia, 
berbagai cara pemikiran manusia, berbagai hal yang dapat membangkitkan keterikatan 
manusia beserta godaan, segala hal yang tampil di permukaan semuanya sedang 
mengganggu orang Xiulian, tetapi jika benar-benar dapat berkultivasi sesuai dengan Fa 
ini, anda tidak akan dibuat bingung di tengah wujud palsu tersebut. 

Sebagai pengikut Dafa, jalan yang pernah kita lewati selama sekian tahun ini, 
sungguh harus ditinjau kembali dengan kepala dingin. Banyak hal terlihat tak beraturan, 
namun sesungguhnya semua juga beraturan, sejarah terakhir yang ditinggalkan demi 
pelurusan Fa sedang selangkah demi selangkah diperpanjang untuk kalian. Saya ingat 
pengikut Dafa sebelum dianiaya juga pernah mengadakan satu kali konferensi Fa yang 
besar di tempat ini, praktisi yang datang ketika itu sangat banyak, sekarang kalian 
bukankah juga sudah berdatangan lagi? Kejahatan makin lama makin terlihat jelas oleh 
manusia di dunia. Apa gerangan sebenarnya dengan pengikut Dafa? Apa gerangan 
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sebenarnya dengan Falun Gong? Hal ini juga akan makin terlihat jelas oleh manusia di 
dunia. Siapa yang lurus siapa yang sesat, siapa yang baik siapa yang jahat, tuduhan 
yang dibuat-buat serta fitnahan, semua akan terlihat jelas oleh manusia di dunia. Untuk 
menjatuhkan seseorang, kekuasaan berandal jahat akan mengarang tuduhan-tuduhan 
terhadap orang tersebut, ini adalah caranya yang lazim dilakukan, sekarang satu per 
satu sedang diekspos kebohongannya. Gerakan yang dilakukan PKT setiap kali juga 
menggunakan taktik berandal yang sama seperti ini, pertama mengarang serentetan 
tuduhan terhadap korban, lalu media massa secara besar-besaran serentak 
mengkritiknya, membangkitkan emosi khalayak, menyandera khalayak untuk ikut 
terlibat dalam gerakan tersebut, kemudian menjatuhkan sang korban, inilah apa yang 
disebut “gerakan massa”. Kali ini sudah tidak efektif lagi. Memang benar, menyangkut 
pelurusan Fa alam semesta, semua Dewa alam semesta sedang memerhatikan, 
banyak Buddha, Tao dan Dewa juga sedang berpartisipasi, apakah ucapan sesaat dari 
sejumlah orang jahat dapat berlaku? Semata-mata adalah memanfaatkan partai jahat 
yang sombong tak tahu diri itu untuk menguji pengikut Dafa, di hadapan cobaan hidup 
dan mati menyingkirkan keterikatan hati pengikut Dafa, dengan demikian agar pengikut 
Dafa mencapai kesempurnaan, mereka yang tidak sanggup menjadi pengikut Dafa 
diayak ke luar, tak lebih adalah sebuah proses seperti ini. Tetapi di dalam proses 
tersebut sulit sekali melihat dengan jelas apa gerangan masalahnya, maka siapa yang 
berada dalam kesesatan ini, siapa yang berada dalam proses ini, dia baru tahu 
kesulitannya. Perkataan yang saya ucapkan tadi adalah memberi tahu anda sekalian, 
bahwa pengikut Dafa luar biasa, di tengah penganiayaan kalian telah melangkah 
kemari, tetapi ada sebagian orang janganlah tersesat kehilangan arah, harus jelas apa 
yang dilakukan oleh diri sendiri. 

Satu hal lagi ingin saya katakan, yaitu kita pengikut Dafa di tengah penganiayaan 
selama sekian banyak tahun, tiada hentinya sedang mengungkap penganiayaan, agar 
manusia di dunia mengenali kebohongan yang disebarkan di tengah penganiayaan 
adalah tuduhan palsu yang mencelakakan, ini pada hakikatnya adalah sedang 
menolong manusia di dunia, karena yang benar-benar teraniaya bukan pengikut Dafa 
melainkan manusia di dunia. Saya sejak dini sudah mengatakan, pengikut Dafa 
semata-mata berada dalam proses menuju kesempurnaan di tengah tekanan yang 
raksasa, di tengah ujian sesungguhnya yang menyangkut hidup dan mati. Setiap kali 
penganiayaan terhadap agama ortodoks bukankah demikian caranya? Saya dahulu 
pernah mengatakan, bahwa manusia selalu tidak mengingat pelajaran sisi positif, yang 
diingat selalu pelajaran sisi negatif. Biarpun bagaimana menderita pengikut Dafa juga 
sedang menolong manusia di dunia, dalam berbagai proyek kalian juga sedang 
melakukan hal ini. Untuk dapat secara efektif menyelamatkan makhluk hidup dan 
mengungkap penganiayaan kejahatan, pengikut Dafa telah mendirikan banyak proyek 
untuk klarifikasi fakta dan menolong manusia. Ada yang skalanya agak besar, ada 
yang agak kecil, ada yang berupa media, juga ada yang menembus blokade internet, 
ada pula yang membuktikan kebenaran Fa, menyelamatkan makhluk hidup dengan 
berbagai macam bentuk di berbagai lingkungan dan berbagai lapisan masyarakat, 
semua yang dilakukan oleh kalian adalah luar biasa. Untuk dapat secara efektif dan 
efisien mengembangkan fungsi yang lebih baik, telah didirikan sejumlah proyek yang 
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sangat efektif untuk menolong manusia, semua hal ini diadakan oleh pengikut Dafa 
secara spontan. Di sini, Shifu membenarkan kalian, asalkan Shifu tidak mengatakan 
bahwa anda melakukan tidak baik atau tidak perlu dilakukan, maka anda lakukanlah, 
lakukan dengan baik. Asalkan dapat menolong manusia, maka anda lakukanlah, tidak 
perlu Shifu satu per satu membenarkan bagi kalian. 

Orang Xiulian di masa lampau, anda sekalian tahu, yang dijadikan tujuan utama 
oleh mereka adalah mencapai kesempurnaan pribadi. Pengajaran Dafa secara luas, 
sebuah peristiwa demikian besar yang muncul dalam sejarah apakah merupakan hal 
kecil? Fa alam semesta diketengahkan dan diajarkan kepada manusia, apakah 
mungkin mereka yang Xiulian adalah manusia pada umumnya? Yang diajarkan 
Sakyamuni di dunia adalah Fa Arhat, agama Buddha Mahayana dibentuk setelah 
Sakyamuni tidak berada di dunia, dikatakan secara cermat ia adalah metamorfosis, 
dengan kata lain, itu hanya dapat berhasil kultivasi mencapai Arhat. Namun pengikut 
Dafa semua adalah raja di atas langit yang turun ke bawah membantu Shifu 
meluruskan Fa, dikarenakan alam semesta akan dilakukan pelurusan Fa, maka barulah 
hadir pengikut Dafa dengan bawaan dasar yang begitu besar, inilah sebab pokoknya. 
Makhluk hidup di dunia yang ingin diselamatkan juga tidaklah sederhana, bagi 
kehidupan yang biasa juga tidak pantas Dafa alam semesta dan pengikut Dafa yang 
menyelamatkan mereka. Sekarang orang-orang di dunia kebanyakan adalah 
kehidupan di langit yang turun ke bumi menjadi manusia, di balik mereka terkait 
kelompok kehidupan yang mahabesar. Maka sebuah hal yang demikian besar, 
bukanlah sesuatu yang sanggup dilakukan oleh orang Xiulian pada umumnya, buah 
status Xiuliannya juga bukanlah sesuatu yang dapat dijangkau oleh orang Xiulian pada 
umumnya. Hal ini tidaklah begitu sederhana seperti yang diketahui orang-orang di 
masa lampau. 

Saya pernah mengatakan, bahwa agama maupun berbagai kepercayaan di masa 
lampau, juga berbagai metode Xiulian, mereka hanyalah mengukuhkan kebudayaan di 
tengah manusia, kebudayaan yang menyangkut Xiulian dan pengenalan manusia 
terhadap berbagai Dewa. Jika tanpa orang-orang tersebut dan Sang Sadar tersebut 
datang untuk mengukuhkan kebudayaan ini, manusia sekarang tidak akan mengerti 
apa yang disebut Xiulian, bahwa di atas langit ada Dewa, Dewa yang bagaimana. Ada 
Buddha, ada Tao, juga ada Dewa yang sudah diketahui manusia seperti Yesus, Yahwe, 
tentu saja masih ada banyak sekali Dewa yang beraneka ragam, mereka telah 
mengukuhkan kebudayaan pengenalan manusia terhadap Dewa, agar manusia di 
dalam proses sejarah sudah sepenuhnya mengenali bagaimana rupa Dewa, 
bagaimana penampilan Dewa, apa itu Xiulian, Xiulian bentuknya ada apa saja, 
bagaimana baru dapat Xiulian. Setelah kebudayaan ini dikukuhkan, saya hari ini 
mengajarkan Fa jadi jauh lebih mudah, saya tidak perlu lagi menjelaskan apa yang 
disebut Dewa, apa yang disebut Xiulian, bagaimana untuk dapat mencapai taraf kondisi 
Dewa. Banyak sekali hal-hal paling permukaan tidak perlu lagi saya jelaskan. Dapat 
pula dikatakan orang-orang sudah mengerti, sudah tahu, kebudayaan seperti ini sudah 
pernah dikukuhkan, ini adalah tujuan sebenarnya turunnya para Sang Sadar itu ke 
bumi dalam sejarah. Namun hari ini sudah bukan lagi. Pengikut Dafa sekarang 
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bertepatan waktu dengan pelurusan Fa alam semesta, yaitu sudah sampai pada suatu 
keadaan: tak peduli siapa yang mengatakan, baik itu ramalan, maupun beberapa 
fenomena yang diketahui dan sejumlah keadaan yang dipahami oleh orang yang punya 
kemampuan, semuanya sudah sampai pada tahap ini, pengikut Dafa niscaya sedang 
melakukan hal-hal dari tahap terakhir ini. 

Setiap pengikut Dafa luar biasa, mereka datang dari tingkat yang tidak lazim, 
dalam sejarah umat manusia mereka telah menciptakan kebudayaan manusia. Banyak 
orang-orang termasyhur dalam sejarah semuanya berada di tengah pengikut Dafa, tak 
peduli dia muncul dengan status Sang Sadar, atau muncul sebagai cendekiawan 
ternama, jenderal terkenal dalam sejarah, atau raja dari suatu bangsa, asalkan dalam 
sejarah telah terukir namanya, orang tersebut sungguh luar biasa. Ada banyak hal yang 
tampaknya juga luar biasa namun tidak dapat meninggalkan nama dan peristiwa, itu 
adalah Dewa yang tidak menghendakinya, manusia biasa tidak punya kualifikasi untuk 
meninggalkan sesuatu, karena sejarah manusia sendiri juga dihasilkan demi pelurusan 
Fa dan pembuktian kebenaran Fa, untuk meninggalkan suatu kebudayaan dan konsep 
dalil manusia bukanlah sesuatu yang sederhana. Sejarah manusia yang sesungguhnya 
serta tujuannya tidaklah begitu sederhana, Xiulian dan penyelamatan manusia dari 
pengikut Dafa, hal-hal itu sendiri berkaitan dengan peristiwa pelurusan Fa alam 
semesta. 

Anda sekalian tahu semenjak “20 Juli” tahun ‘99 terus sampai sekarang, 
selangkah demi selangkah kita telah melihat perubahan masyarakat ini, perubahan hati 
manusia, bersamaan kita juga telah melihat sikap dan pemahaman orang-orang 
terhadap pengikut Dafa dan partai jahat PKT. Menghadapi situasi jahat yang demikian 
di kala itu, jika pengikut Dafa tidak berbuat sesuatu, tidak ada orang yang 
melakukannya untuk kalian, karena orang-orang sedang menanti kalian untuk 
diselamatkan. Yang benar-benar dianiaya bukan kalian melainkan manusia di dunia. 
Orang-orang semua telah melihat Falun Gong dianiaya, pengikut Dafa sedang 
menentang penganiayaan, sebenarnya menentang penganiayaan adalah sebuah 
wujud permukaan, menyelamatkan manusia barulah keadaan sesungguhnya, 
menyingkap kejahatan juga adalah demi menyelamatkan manusia, karena partai jahat 
PKT anti Tuhan, juga tidak memperkenankan manusia percaya kepada Tuhan. Paham 
ateis1 itu sendiri sudah merupakan dosa yang amat besar. Tuhan telah menciptakan 
anda, anda malah tidak mengakui Tuhan? Anda hanya akan disingkirkan oleh Tuhan. 
Pengikut Dafa demi mengembangkan fungsi secara lebih efektif di tengah proses 
penyelamatan manusia, tenaga yang dikerahkan dalam setiap proyek juga sangat 
besar, maka dalam hal ini saya telah melihatnya, benar-benar sangat menggembirakan. 
Jadi dapat juga dikatakan, di tengah penganiayaan ini, kalian semua sedang 
membangun keagungan De Sang Sadar, penganiaya adalah perwujudan kejahatan di 
tengah proses pengikut Dafa mencapai kesempurnaan, yang benar-benar dianiaya 
adalah manusia di dunia. 

                                                 
1 Ateis—Anti Tuhan; tidak mengakui adanya Tuhan; tidak percaya pada Tuhan. 
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Manusia di dunia bagaimana bisa dikatakan dianiaya? Bukankah setiap orang 
hidup dengan sangat nyaman, di tengah masyarakat yang moralitasnya merosot ke 
bawah bukankah mereka hidup sangat bebas tanpa ikatan? Anda sekalian tahu, 
manusia di bumi kebanyakan datang dari atas langit, lagi pula ada banyak merupakan 
wakil yang diutus ke bawah dari atas langit, mewakili makhluk hidup dari satu lingkup 
badan langit, satu lingkup alam semesta, tujuannya ialah agar pada saat terakhir dapat 
tertolong. Dapat tertolong atau tidak tergantung perilaku orang tersebut di dunia 
terhadap Dafa setelah Dafa diajarkan, karena perilaku seseorang juga merupakan 
manifestasi dari kehidupan alam semesta di tengah pelurusan Fa, kehidupan di balik 
orang tersebut yang dia wakili. Manusia tidak akan berpenampilan seperti Dewa, 
setelah sampai pada taraf kondisi manusia, tingkatannya jadi rendah, ia hanya dapat 
menggunakan bentuk penampilan manusia untuk menampilkan diri. Sekarang Shifu 
mengajarkan Fa di sini juga tidak bisa seperti Dewa, hanya bisa mengutarakannya 
dengan bahasa manusia, berada bersama kalian dengan penampilan sebagai manusia, 
oleh sebab itu banyak orang tidak dapat melihat jelas. Orang-orang mengira Falun 
Gong sedang dianiaya, sesungguhnya yang dianiaya adalah manusia di dunia. 
Mengapa demikian? Karena mereka di tengah penganiayaan ini telah memercayai 
kebohongan dari kejahatan, timbul rasa dendam terhadap Falun Gong, namun Falun 
Gong adalah sebutan Dafa alam semesta di atas dunia, pengikut Dafa sedang 
membuktikan kebenaran Fa, adalah penganut Fa yang menyelamatkan makhluk hidup, 
mengemban misi yang penting, dapat juga dikatakan, mereka adalah duta Dewa. 
Apabila manusia di dunia dalam hatinya terisi pikiran yang tidak baik terhadap Dafa dan 
pengikut Dafa, atau bersikap memfitnah atau tidak mengakui prinsip hukum 
fundamental alam semesta “Zhen-Shan-Ren” ini, khususnya yang secara langsung 
terlibat dalam penganiayaan terhadap pengikut Dafa, yang mengucapkan kata-kata 
buruk terhadap Dafa, yang telah melakukan hal buruk terhadap Dafa, maka mereka 
akan disingkirkan, dimusnahkan oleh Dewa. Sekalipun pengikut Dafa dianiaya lebih 
berat lagi, mereka semua juga berada di atas jalan Dewa, “pergi” lebih awal atau 
lambat semuanya akan mencapai kesempurnaan dan balik ke tempat semula, 
sedangkan yang benar-benar dianiaya bukankah justru adalah manusia? 

Alam semesta terdapat makhluk hidup yang tak terhitung tak ternilai jumlahnya, 
dan beraneka ragam Dewa yang tak terhitung. Alam semesta yang mahabesar sakral 
tak terbandingkan, Dewa setingkat Sakyamuni ini di langit banyaknya tak terhitung 
jumlahnya. Buddha Sakyamuni pernah mengumpamakan besarnya jumlah tersebut 
dengan menggunakan jumlah butiran pasir di sungai Gangga, sesungguhnya jumlah 
seluruh pasir yang ada di bumi juga tidak dapat mengumpamakan banyaknya jumlah 
Dewa dan Buddha pada taraf kondisi seperti itu. Ini masih berupa perumpamaan 
terhadap banyaknya jumlah Dewa dan Buddha pada suatu taraf kondisi. Dibandingkan 
secara relatif, manusia terhitung sebagai apa! Sungguh tak berarti, tetapi walaupun 
manusia bertingkat rendah, di baliknya malah menjulur hingga kehidupan tingkat tinggi, 
banyak orang di dunia adalah wakil dari kehidupan pada satu lingkup. Manusia yang 
berada dalam kesesatan dia sendiri tidak tahu akan hal-hal tersebut, lebih-lebih tidak 
tahu diri dia yang sesungguhnya itu siapa, namun banyak orang di dunia di baliknya 
malah mewakili makhluk hidup tingkat tinggi yang tak terhitung tak ternilai jumlahnya. 
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Dengan demikian, apakah Fa yang demikian besar, pengikut Dafa yang demikian luar 
biasa datang untuk menolong seorang manusia biasa yang lazim? Bagaimana itu 
mungkin? Sekarang kebanyakan orang di dunia ini memiliki sebab musabab internal. 
Jika seseorang adalah wakil yang diutus dari badan langit raksasa, yang dia wakili 
adalah satu dunia atau satu tingkat alam semesta, satu tingkat badan langit, karena 
badan langit adalah sebuah kesatuan yang bersirkulasi, sistem alam semesta yang 
banyak jumlahnya tak peduli seberapa besar, dia memiliki sebuah sistem sendiri, pada 
tingkat lebih tinggi masih ada sistem dia itu, tingkat makin tinggi masih ada sistem dia, 
makin tinggi lagi masih ada sistem dia, makin tinggi makin besar, makhluk hidupnya 
makin tak terhitung tak ternilai, Dewa juga makin besar, banyaknya kehidupan lebih-
lebih tak terhitung tak ternilai jumlahnya. Keseluruhan alam semesta besarnya bukan 
main. Pengikut Dafa menolong satu orang, bukan hanya sebatas pengertian satu orang, 
ia akan membuat kelompok kehidupan yang raksasa tertolong. Dikatakan sebaliknya, 
perilaku seseorang terhadap Dafa dan pengikut Dafa niscaya bukanlah perilaku 
sederhana dari orang tersebut, tentu saja permukaan manusia yang tidak sadar jernih, 
ini akan menjadi halangan bagi dia dan makhluk hidup yang dia wakili untuk dapat 
tertolong, oleh sebab itu harus lakukan klarifikasi fakta. 

Saya tadi mengatakan bahwa masalah ini sangat besar, hari ini orang yang 
mendengar Fa sangat banyak, bagi pengikut Dafa tidak ada masalah, bagi praktisi baru 
dan sejumlah pendukung Falun Gong, juga anggota keluarga praktisi, mungkin tidak 
begitu mengerti di saat mendengarnya, karena ini adalah konferensi Fa, yang saya 
utarakan adalah Fa untuk pengikut Dafa, hanya dapat diutarakan secara demikian. Ini 
adalah sebabnya mengapa Dafa alam semesta dapat diajarkan di dunia manusia. 
Orang macam apa yang diselamatkan oleh pengikut Dafa, hanya orang semacam ini 
barulah pantas diselamatkan oleh pengikut Dafa, barulah pantas Dafa alam semesta 
hadir diajarkan di atas dunia, demikian besar kiranya satu peristiwa ini. Jadi sebagai 
manusia itu sendiri, manusia pada tingkat rendah di baliknya terdapat kelompok 
kehidupan yang mahabesar, namun anda di atas bumi adalah seorang manusia umum 
pada suatu taraf kondisi, pada suatu tingkat, demikianlah hubungannya. Walaupun 
anda bertingkat paling rendah, jika anda telah berbuat dosa terhadap Fa alam semesta, 
atau anda tidak menyetujui Fa ini, Fa yang telah menciptakan alam semesta beserta 
makhluk hidup yang tak terhitung, anda menentangnya, lalu anda mau ke mana? Yang 
disebut meninggal oleh manusia juga ada satu tempat yang dituju, segala sesuatu 
dalam alam semesta juga adalah diciptakan oleh Fa ini, lalu ke mana anda akan pergi? 
Materi mati yang absolut dalam alam semesta ini juga diciptakan oleh Fa ini, anda 
menentangnya, ke mana anda akan pergi? Misalnya dalam “Alkitab”, Yahwe dan Yesus 
juga pernah mengatakan, bahwa ada sebagian orang yang menganiaya kaum Kristiani, 
jiwanya akan berada dalam dosa abadi dan siksaan abadi, tanpa berkesudahan, 
termasuk sampai pada alam semesta yang diciptakan baru, keseluruhan sejarah yang 
amat panjang, orang yang berdosa selamanya berada dalam penanggungan dosa 
yang tak berkesudahan. Wah, itu sangat mengerikan! Itu adalah penderitaan yang 
tanpa batas akhir, yang berbuat dosa terhadap Dafa alam semesta, karma dosanya 
niscaya sedemikian besar. Manusia walau masih berupa manusia, namun manusia 
adalah wakil dari makhluk hidup lingkup atas. Maka jika manusia berbuat dosa 
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terhadap Dafa, kelompok kehidupan di baliknya yang dia wakili, dari badan langit atas 
sampai bawah, di dalamnya terdapat Dewa dan beragam makhluk hidup yang tak 
terhitung jumlahnya, semuanya akan dimusnahkan, karena alam semesta sedang 
dilakukan pelurusan Fa. Belas kasih adalah perwujudan sebelum datangnya bencana 
besar, pelurusan Fa adalah ketat tak pandang bulu. 

Fa saya ini bukan diutarakan untuk manusia biasa, melainkan diutarakan untuk 
pengikut Dafa. Pengikut Dafa semua juga tahu bagaimana gerangan masalahnya. 
Maka dapat juga dikatakan, yang benar-benar dianiaya adalah manusia, yang paling 
pokok ingin disingkirkan adalah manusia. Pada hakikatnya tujuan munculnya 
penganiayaan, pertama adalah untuk menguji pengikut Dafa, kedua adalah 
menyingkirkan kehidupan lama dalam alam semesta, di antaranya termasuk manusia. 
Kekuatan lama sama sekali tidak menghendaki manusia tertolong, karena kekuatan 
lama dalam alam semesta beranggapan bahwa alam semesta sudah tidak benar, 
semua makhluk hidup sudah tidak benar, harus dimusnahkan seluruhnya; orang Xiulian 
harus menjalani ujian berat, pengikut Dafa yang tidak berkultivasi dengan baik niscaya 
disingkirkan, manusia di dunia dan makhluk hidup lainnya tidak boleh disisakan. Kalian 
telah melihat banyak ramalan juga mengatakan demikian, ada yang mengatakan dalam 
sepuluh ribu disisakan satu, dalam seribu disisakan satu, berarti seribu orang disisakan 
satu orang, ada juga yang mengatakan, sepuluh keluarga disisakan satu keluarga. Tak 
peduli bagaimana dikatakan, mereka memang ingin memusnahkan makhluk hidup 
secara besar-besaran. Namun sebagai tujuan pokok dari pengajaran Dafa secara luas 
di dunia dan penyelamatan makhluk hidup, adalah menolong semua ini, dapat 
membuat makhluk hidup yang ingin diselamatkan memperoleh pertolongan, itu adalah 
tujuan pokoknya, oleh sebab itu lakukanlah sebisa mungkin, tolonglah sebanyak 
mungkin. 

Keterlibatan kekuatan lama alam semesta dalam peristiwa pelurusan Fa, itu 
sendiri sudah berperan sebagai iblis bagi pelurusan Fa oleh Dafa. Anda sekalian tahu, 
di tempat manusia ini hal apapun juga bersifat saling menghidupi saling membatasi, 
satu positif satu negatif. Masyarakat manusia memang demikian. Manusia sendiri hidup 
di tengah lingkungan di mana ada kebaikan juga ada kejahatan, materi yang 
membentuk manusia dengan sendirinya sudah mengandung unsur materi dari dua sisi 
baik dan jahat, maka di saat manusia uring-uringan, tanpa akal sehat, bengis, jahat, 
benci, tergila-gila karena kesenangan, semua ini adalah sifat keiblisan; sebaliknya 
berakal sehat, belas kasih, bajik, semua ini adalah sifat kebuddhaan, sifat baik. Di 
dunia ini ada orang baik dan orang jahat, ada yang baik dan ada yang jahat, di atas 
langit ada Buddha, Buddha adalah raja Fa, juga ada raja iblis. Tentu saja semuanya 
juga berpadanan secara demikian, terus hingga tingkat yang sangat tinggi juga 
berpadanan, satu positif satu negatif. Satu positif satu negatif ini menyeimbangkan 
segala sesuatu dari alam semesta lama. Kekuatan lama dalam alam semesta melihat 
Dafa diajarkan secara luas, semuanya adalah hal yang baik, dia niscaya menciptakan 
banyak iblis, menciptakan banyak penderitaan. Dengan demikian mereka sendiri justru 
telah berperan sebagai iblis bagi pelurusan Fa, berperan sebagai iblis bagi Dafa alam 
semesta, demikianlah hubungannya yang ada. 
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Maka dapat juga dikatakan, hal-hal yang dilakukan pengikut Dafa selama sekian 
banyak tahun ini, semuanya adalah sedang menolong manusia dan mengklarifikasi 
fakta. Jangan lihat ada banyak pengikut Dafa dianiaya dengan begitu serius, semuanya 
juga berada di atas jalan Dewa, biarpun “pergi” lebih awal atau belakangan, semuanya 
juga mencapai kesempurnaan. Tetapi sebagai manusia biasa, mereka tidak punya 
kesempatan demikian. Mengapa jiwa pengikut Dafa begitu khusus? Karena sejak saat 
sangat jauh lampau dalam sejarah sudah dikukuhkan fondasi ini, sepanjang perjalanan 
pengikut Dafa semuanya juga melangkah kemari secara demikian. Di antara pengikut 
Dafa ada pengikut Yesus di kala itu, juga ada pengikut Buddha Sakyamuni, tentu saja 
masih ada Dewa-dewa dan pengikut Dewa yang tidak kalian ketahui, tetapi anda bukan 
benar-benar pengikut mereka, anda adalah pengikut Dafa, ingin menanti datangnya 
saat sekarang, ini adalah tujuannya. Dengan kata lain ketika itu mengikuti orang-orang 
suci tersebut pernah membangun kebudayaan manusia, sekarang memanfaatkan 
kembali kebudayaan tersebut untuk menolong manusia. 

Pada kesempatan yang lalu seusai konferensi Fa Washington di ibu kota Amerika 
Serikat, ada banyak praktisi mendengar kabar bahwa Shifu ingin hadir dalam 
konferensi berbagai proyek untuk bertemu dengan para praktisi, jadi kali ini yang 
datang sangat banyak. (Hadirin tertawa) Berbagai proyek menyampaikan banyak 
undangan kepada saya, berbagai proyek besar maupun kecil semuanya ingin mencari 
Shifu untuk mengadakan pertemuan dengan mereka, (hadirin tertawa) maka Shifu tidak 
dapat memenuhinya. Sepotong perkataan saya tadi, sesungguhnya adalah memberi 
tahu anda sekalian, yang kalian lakukan semuanya sangat baik, tidak perlu Shifu satu 
per satu membenarkannya untuk kalian, atau membenarkannya kepada setiap orang. 
Anda dapat melangkah hingga hari ini, dapat melakukan hal-hal penyelamatan makhluk 
hidup, berarti anda sedang merintis jalan sendiri, membangun keagungan De diri 
sendiri, anda juga sedang menyelesaikan misi sejarah anda. Ada banyak hal berada 
dalam kesesatan, kendati Shifu mengutarakan, juga tidak akan mengutarakannya 
secara detail kepada anda. (Shifu tersenyum) Maka saya katakan pada anda sekalian, 
semuanya ingin saya hadir saya sungguh tidak dapat hadir. (Hadirin tertawa) Tetapi 
saya hari ini sudah datang juga tidak ingin menyia-nyiakan hasrat kalian, kalian selalu 
ingin mengatakan sesuatu kepada Shifu. (Para pengikut tepuk tangan) Yang hadir 
terlalu banyak, kalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan kemari, saya 
menjawabnya untuk kalian, akan tetapi, jika pertanyaan kalian berupa masalah pribadi, 
atau tidak berkaitan dengan penyelamatan makhluk hidup dan hal-hal yang harus 
dilakukan oleh pengikut Dafa, janganlah serahkan lembaran pertanyaan, karena terlalu 
banyak lembaran pertanyaan, setiap orang satu lembar, kita sampai besok jam segini 
juga tidak akan selesai. (Hadirin tertawa) Kalian yang berada pada ruang konferensi 
satu lagi juga boleh serahkan lembaran pertanyaan. 

Serahkan ke sini, serahkan ke sini dulu. 

Pengikut: Dalam “Hong Yin” jilid II ada perkataan “Empat Besar Sudah Jadi 
Lapuk”, apa maksudnya? 
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Shifu: Saya boleh menjawabnya untuk anda, tetapi saya rasa pertanyaan ini tidak 
begitu berhubungan dengan hal-hal penyelamatan makhluk hidup dewasa ini. Tanah, 
air, api dan angin adalah empat besar yang dikatakan oleh Buddha Sakyamuni, ini 
adalah sebab pokok terbentuknya alam semesta pada suatu taraf kondisi tertentu 
dalam badan langit. Saya sudah katakan dengan jelas, sebab pokok terbentuknya alam 
semesta pada suatu taraf kondisi tertentu adalah empat besar, tetapi ia bukanlah 
sebab pokok yang terakhir. Seiring badan langit berproses di tengah karakter 
“terbentuk-bertahan-rusak” dalam kurun waktu yang amat panjang, hingga mencapai 
taraf “rusak”, maka empat besar tampaknya sedang melapuk dan tercerai-berai. 

Pengikut: Pengikut daratan Tiongkok yang ada di Korea merindukan Shifu. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. Perkataan ini tidak perlu ditulis lagi 
dalam lembaran pertanyaan. Saya tahu anda semua rindu pada Shifu, Shifu juga rindu 
pada kalian! (Semua pengikut tepuk tangan meriah) 

Pengikut: Pengikut Dafa Beijing makin menjelang akhir makin merindukan Anda 
dengan amat sangat. 

Shifu: Saya kira yang ini tidak usah dibaca lagi, saya akan baca pertanyaan 
secara selektif. 

Pengikut: Pengikut Dafa dari Universitas Pertanian Beijing, Universitas Geologi, 
Universitas Dirgantara, Universitas kehutanan… kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Tidak usah kirim salam, karena membutuhkan waktu untuk dibaca. Terima 
kasih kepada anda sekalian. (Para pengikut tepuk tangan) 

Pengikut: Seluruh pengikut Dafa dari Nanchang, Propinsi Guangdong, Propinsi 
Hunan, Kota Xining kirim salam kepada Shifu nan mulia. 

Shifu: Kiriman salam tidak saya baca lagi, saya dahulukan jawab pertanyaan. 
Saya dahulukan baca pertanyaan, lalu jawab pertanyaan. 

Pengikut: Seluruh praktisi Thailand kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Masih juga kirim salam. Terima kasih kepada anda sekalian. 

Pengikut: Pengikut Dafa dari Ziyang dan Chengdu Propinsi Sichuan…. (Hadirin 
tertawa) 

Shifu: Masih juga kirim salam. 

Pengikut: Bagaimana baru dapat secepatnya menghilangkan konsep dan 
keterikatan yang terbentuk di tengah manusia? 

Shifu: (Tersenyum) Di tengah kesulitan, di tengah urusan yang tidak dapat diatasi, 
selalu berpikir adakah suatu cara. Sesungguhnya hanya dengan bersandar pada Dafa 
berkultivasi sungguh-sungguh, tidak ada jalan pintas. Seseorang ingin melangkah 
menuju Dewa, mari kita cari suatu akal, (tersenyum) apakah itu berkultivasi ke atas 
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dengan sungguh-sungguh? Tidak boleh, haruslah berkultivasi dengan sungguh-
sungguh baru dapat meningkat ke atas. 

Pengikut: Setelah konferensi Fa yang lalu di ibu kota Amerika Serikat, banyak 
pengikut di daratan Tiongkok beranggapan di daratan juga harus mendukung 
koordinator dengan tanpa syarat, mereka bahkan mencari beberapa mantan kepala 
pusat pembimbing dan para pembimbing untuk dijadikan koordinator umum, 
sedangkan banyak dari mantan kepala pusat pembimbing dan para pembimbing 
selama ini belum benar-benar melangkah ke luar. 

Shifu: Dahulu para penanggung jawab tempat latihan pengikut Dafa di daratan 
Tiongkok, padahal ketika itu mereka diangkat menjadi penanggung jawab bukan 
karena kultivasinya bagus, melainkan karena mereka punya kemampuan menangani 
pekerjaan dan punya kemauan, dengan begitu barulah mereka diangkat. Pekerjaan 
orang Xiulian harus orang Xiulian yang melakukannya. Hanya memandang 
kemampuan kerjanya masih tidak benar, masih harus dilihat apakah orang ini dapat 
Xiulian, ini adalah hal yang selama-lamanya juga tidak boleh diubah. 

Saat berceramah Fa pada kesempatan yang lalu, saya secara khusus 
menambahkan satu kalimat “pengikut Dafa di tingkat internasional, daratan Tiongkok 
tidak termasuk,” di daratan Tiongkok keadaannya tidak demikian, maka saya tidak 
secara khusus menyampaikan kepada mereka. 

Pengikut: Praktisi daratan Tiongkok yang gigih maju sibuk dengan klarifikasi fakta 
dan menyelamatkan manusia, tidak punya cukup waktu untuk belajar Fa dan berlatih 
Gong, sehingga mereka mengalami penganiayaan. Sedangkan ada praktisi lainnya 
menghabiskan banyak waktu dalam belajar Fa dan berlatih Gong, namun sedikit 
lakukan klarifikasi fakta, praktisi seperti ini sangat banyak. Dalam keadaan yang 
demikian, bagaimana baru dapat menolong manusia mencapai jumlah yang cukup? 

Shifu: Dengan kata lain ada yang hanya klarifikasi fakta tidak belajar Fa, ada 
yang hanya belajar Fa tidak klarifikasi fakta. (Hadirin tertawa) Ini justru adalah alasan 
kekuatan lama menganiaya pengikut Dafa. Anda tidak sungguh-sungguh menata 
persoalan ini dengan benar, urusan Dafa menolong manusia tidak dapat dilakukan oleh 
manusia biasa, harus dilakukan oleh orang Xiulian, jadi anda harus belajar Fa dan 
berkultivasi menjadi orang Xiulian. Manusia biasa walau sudah melakukan juga tidak 
diperhitungkan, mereka tidak punya keagungan De semacam ini. Maka anda sebagai 
orang Xiulian jika tidak melakukan, anda hanya belajar Fa, apakah anda tahu untuk 
apa belajar Fa? Adalah untuk mencapai keberhasilan diri sendiri, juga harus 
menyelamatkan makhluk hidup. Setelah belajar Fa anda sendiri yang memperoleh Fa, 
apakah anda hanya ingin memperoleh, hanya ingin memperoleh manfaat dari Dafa? 
Dengan kata lain, pengikut Dafa dianiaya, Dafa bahkan dicemari, anda juga tidak tampil 
ke depan mengucapkan sepatah kata, apakah anda pantas mendapatkan Fa ini? 
Demikianlah artinya. 
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Pengikut: Beberapa praktisi Barat di Eropa utara menghendaki diterapkan 
seperangkat cara membaca “Zhuan Falun” yang mengikuti keadaan dengan jadwal 
tanggal, …. 

Shifu: Tidak ada anggapan demikian dan cara perbuatan demikian. Kalian 
sebaiknya bisa mempunyai satu waktu tetap untuk belajar Fa. Belajar Fa secara 
bersama adalah bentuk yang saya tinggalkan bagi kalian. Tetapi belajar Fa harus gigih, 
anda harus sering belajar, dengan demikian anda baru tidak kehilangan arah, baru 
dapat menempuh jalan anda dengan lurus, baru dapat melakukan dengan baik apa 
yang harus anda lakukan. Jangan mengubah kondisi membaca Fa, yaitu baca secara 
keseluruhan, jangan menciptakan sesuatu yang baru dari yang lain, menampilkan 
suatu pemikiran yang khas. Belajar Fa dengan cara memilih-milih, mempraktikkan 
suatu bentuk, saya kira itu sudah menggunakan hati manusia. 

Pengikut: Di daerah kami ada seorang koordinator Shen Yun dikarenakan 
berbagai sebab, sekarang sudah tidak aktif lagi, agak memudar semangatnya, 
bolehkah Shifu memberi sedikit komentar? 

Shifu: Saya tidak bisa memberi kesimpulan kepada dia. (Hadirin tertawa) Asalkan 
peristiwa ini belum berakhir, pengikut Dafa seyogianya berada dalam Xiulian, berada di 
tengah melewati cobaan, sedang mengamati apakah dia memenuhi syarat. Saya tidak 
dapat membendung jalannya. Setiap orang juga sedang menyadari, setiap orang juga 
sedang berkultivasi. Anda melihat dia tidak aktif, dia sendiri sedang dilanda kepedihan, 
juga sedang melewati cobaan. Dalam melewati cobaan setiap orang juga bisa demikian. 
Kuncinya adalah diri sendiri bagaimana mengendalikan diri. 

Pengikut: Ada rekan praktisi mengatakan, tidak percaya pada penanggung jawab 
pertama sama dengan tidak percaya pada Shifu, apakah betul? 

Shifu: Mengenai hal ini saya masih ingin mengatakannya kepada anda sekalian 
dari awal. Yang saya katakan ialah penanggung jawab utama dari berbagai proyek, 
atau penanggung jawab utama Himpunan Dafa di satu daerah, ini sangat penting. 
Perihal penanggung jawab yang membawahi dia dalam proyek tersebut, penanggung 
jawab di daerah lainnya, penanggung jawab di berbagai sektor, ini masih tidak begitu 
penting. Tetapi kita sebagai pengikut Dafa, Shifu seyogianya menginginkan kalian 
mengubah kondisi, maka harus dilakukan secara demikian dan mematuhi pengaturan, 
harus mematuhi perintah, karena pelaksanaan pekerjaan pada berbagai sektor juga 
atas perintah yang dikeluarkan oleh penanggung jawab paling utama. Korelasi ini saya 
ulangi sekali lagi: Yang saya katakan ialah para penanggung jawab yang utama, 
penanggung jawab proyek besar, dan penanggung jawab pertama dari berbagai 
Himpunan Dafa. Sektor konkret yang berbeda di bawah proyek tersebut, pusat latihan 
dan kelompok belajar Fa di berbagai daerah yang berada di bawah Himpunan Dafa, ini 
tidak termasuk, yang saya maksud bukan ini, mereka tidak memikul tanggung jawab 
terhadap keseluruhan proyek. Akan tetapi, penanggung jawab di banyak daerah, 
penanggung jawab sektor di bawah berbagai proyek, berhubung penanggung jawab 
pertama suatu proyek menghendaki dia berbuat demikian, maka juga harus mematuhi 
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dan melakukan dengan baik. Jika benar-benar terdapat masalah serius anda boleh 
saja mengemukakannya secara wajar, namun selama sekian banyak tahun telah 
terbentuk satu kebiasaan, sifat hati yang selalu meremehkan orang lain sulit dihapus, 
sudah terbiasa mencari ke luar, kondisi yang demikian akan saya singkirkan untuk 
kalian, saya akan melenyapkan benda tersebut untuk kalian, tidak boleh seperti begini 
lagi, waktunya sudah berlalu. 

Mengapa dulu tidak dibicarakan? Seandainya sejak awal dilakukan demikian, lalu 
akan timbul keadaan yang bagaimana? Penanggung jawab berkata demikian anda 
lakukan pula demikian, maka kalian semua tidak berhasil merintis jalan sendiri, 
bersamaan itu si penanggung jawab telah berjalan menyimpang kalian juga tidak tahu, 
lagi pula penanggung jawab sendiri tanpa melewati cobaan, dia juga tidak dapat 
berkultivasi. Anda mengerti maksud perkataan saya ini bukan? Inilah sebabnya 
mengapa beberapa tahun lalu saya tidak menyuruh kalian berbuat demikian, saya tidak 
mengemukakan masalah ini. Sekarang penanggung jawab di dalam proses 
penempaan dan Xiulian selama sepuluh tahun, mereka sudah melewati banyak cobaan, 
telah merintis jalan sendiri, kebanyakan telah memahami bagaimana harus berbuat. 
Sekarang kita harus mengubah keadaan ini. Bersamaan juga menyingkirkan sifat hati 
semacam ini yang terbiasa melihat ke luar, mencari ke luar, melihat ke penanggung 
jawab di saat ada masalah. Dahulu sudah terbiasa melihat ke luar sehingga selalu tidak 
berkenan melihat penanggung jawab, sampai sekarang masih belum diselaraskan, 
(hadirin tertawa) tidak boleh, masih harus diselaraskan. Tetapi sebagai penanggung 
jawab, ada yang hasil kerjanya betul-betul sangat mengecewakan, walau sangat 
mengecewakan, namun arus utamanya tetap baik, maka Shifu masih sedang 
mengamati. 

Pengikut: Ada beberapa praktisi berpendapat, saya berpartisipasi dalam satu 
pekerjaan media, juga mengabulkan permintaan rekan praktisi dari media lainnya untuk 
membuat acara, apakah ini berarti tidak sepenuh hati melakukan satu hal dengan baik? 

Shifu: Kita sebagai pengikut Dafa memang satu orang merangkap banyak 
pekerjaan, sekiranya anda sanggup menyelesaikan yang ini juga sanggup 
menyelesaikan yang itu, maka anda lakukanlah. Sekiranya anda tidak sanggup 
menyelesaikan yang ini, anda tanggung lagi pekerjaan lainnya, maka pekerjaan 
manapun juga tidak anda lakukan dengan baik, jadi hal-hal tersebut diri sendiri harus 
menatanya dengan benar. Di daerah timur laut Tiongkok ada sebuah pepatah disebut 
“beruang buta memetik jagung.” (Hadirin tertawa) Beruang buta adalah beruang, 
bagaimana cara dia memetik jagung? Dipetik sebatang diapitnya di bawah ketiak, 
dipetik lagi sebatang diapitnya pula di bawah ketiak itu, dipetik lagi sebatang diapitnya 
pula di bawah ketiak itu, akhirnya yang diapit hanya sebatang. (Hadirin tertawa) 

Pengikut: Belakangan ini di suatu daerah di daratan Tiongkok ada seorang 
koordinator rekan praktisi yang sangat bagus mendadak meninggal dalam bentuk 
karma penyakit, membuat para praktisi sangat sedih. Rekan-rekan sekitarnya juga 
sedang merenungkan kembali tanggung jawab masing-masing, tetapi apakah masih 
ada sebab lainnya? 
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Shifu: Mengalami sekian banyak penganiayaan, telah melewati sekian banyak 
jalan, anda semua sudah tahu mengapa muncul kejadian seperti ini. Coba tanyalah 
pada rekan praktisi lainnya, maka akan mengerti. 

Ada banyak hal memang demikian diatur oleh kekuatan lama. Tentu saja ketika 
hal ini diatur praktisi sendiri belum tentu tahu dia adalah kekuatan lama, waktu itu Shifu 
masih belum mengemukakan dia adalah kekuatan lama. Dengan demikian praktisi 
bersangkutan turuti saja pengaturannya, dengan mudah telah membuat perjanjian. 
Kala itu ada sebagian praktisi mengira memang harus berbuat demikian, lalu telah 
menanda-tangani sesuatu, sampai suatu saat tertentu ini justru menjadi alasan bagi 
mereka untuk melakukan penganiayaan. Namun ada pula sejumlah keadaan lainnya, 
misalnya banyak orang sedang mengamati bagaimana orang lain berkultivasi, semua 
orang juga menirunya, bukan sebaliknya menempuh jalan sendiri. Jika demikian 
kekuatan lama akan membuat dia pergi lebih awal, melalui hal tersebut lihat bagaimana 
hati kalian bergerak, masih berkultivasi atau tidak. Karena Xiulian haruslah berkultivasi 
dengan inisiatif atas kemauan dari lubuk hati, di hadapan kepentingan, di tengah luka 
kepedihan yang menyayat hati berkaitan nama dan perasaan, anda benar-benar dapat 
merelakan hati tidak terikat pada sesuatu apapun, itu barulah memenuhi syarat. 
Sekiranya anda mengikuti orang lain, lihat dia jalan anda jalan, lihat dia tidak jalan anda 
juga tidak jalan, jika anda semua berbuat demikian, itu sama dengan mendorong orang 
tersebut menuju bahaya, hati manusia niscaya sedang mendesak dia supaya pergi. 
Maka kekuatan lama akan menggenggam alasan ini tidak memperkenankan dia hidup, 
karena mereka menganggap dia telah memengaruhi sekelompok besar orang, 
membuat orang-orang tersebut menatapi dia bagaimana berbuat, bukan sebaliknya 
berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Orang-orang tersebut sebenarnya memenuhi 
syarat atau tidak, dapatkah mereka berkultivasi, kultivasinya sejati atau palsu? Harus 
diri sendiri yang berkultivasi baru dapat dibenarkan. Jika mereka benar-benar 
menggenggam alasan ini, Shifu juga sulit mengatasi, karena mereka telah berhasil 
memegang sebuah prinsip, mereka mengatakan: “Anda lihatlah sekelompok besar 
orang-orang itu, mana yang sungguh-sungguh berkultivasi? Siapa yang menyebabkan 
hal ini, harus suruh dia pergi.” Oleh sebab itu di tengah Xiulian harus menempuh jalan 
sendiri, harus mengultivasi diri sendiri. 

Tentu saja tidak sebatas dua keadaan itu, ada sebagian orang dalam jangka 
panjang punya keterikatan terhadap penyakit, ini juga berbahaya. Karena ada yang 
mengatakan setelah berkultivasi Dafa penyakitnya sembuh, sudah memiliki payung 
pelindung, asalkan saya sudah masuk dalam pengikut Dafa, saya tidak akan kena 
penyakit lagi, saya tidak takut apa lagi. Ini adalah sifat hati manusia yang betapa 
hebatnya? Apakah dia benar-benar datang untuk berkultivasi sejati? Apakah dia 
menganggap Dafa sebagai payung pelindung? Sekalipun pada awalnya bukan berpikir 
demikian, itu juga merupakan sebuah keterikatan. 

Bukankah kita di saat mencapai kesempurnaan harus berhasil kultivasi hingga 
tiada satupun keterikatan yang tertinggal? Tanpa kebocoran apapun pada aspek hati 
manusia. Setiap sifat hati manusia juga tidak dibenarkan, semua harus disingkirkan, 
semua ini dapat menyebabkan kecelakaan bagi sebagian praktisi. Mengalami begitu 
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banyak penderitaan, saya kira banyak praktisi sudah tahu bagaimana gerangan 
masalahnya, ini tidak perlu banyak dijelaskan, masalah ini sudah dialami dalam 
perjalanan kalian. 

Pengikut: Sebagian pengikut Dafa di Tiongkok setelah mengalami penganiayaan 
tidak dapat lagi melangkah ke luar, namun pengikut yang tertinggal akan menunda 
proses maju pelurusan Fa, bolehkah Shifu memberi petunjuk? 

Shifu: Mereka tidak dapat menunda, karena waktu juga tidak menunggu manusia. 
Shifu hanyalah sekali dan sekali lagi memberi kesempatan, proses di pertengahan 
boleh menunggu, tetapi waktu besar terakhir yang sesungguhnya tidak dapat ditunda. 

Pengikut: Dalam proses maju pelurusan Fa dewasa ini, pengikut Dafa daratan 
Tiongkok bagaimana untuk melakukan lebih baik? Mereka menghendaki saya mewakili 
mereka kirim salam kepada Shifu. 

Shifu: Menyelamatkan makhluk hidup, mengklarifikasi fakta, melakukan apa yang 
harus dilakukan oleh pengikut Dafa, mengultivasi diri sendiri dengan baik. Jangan 
menciptakan sesuatu yang baru dari yang lain, jangan mempraktikkan hal-hal dari Tao 
kecil, lakukan dengan baik tiga hal dengan terbuka dan penuh martabat. Terima kasih 
pula pada anda sekalian. (Tepuk tangan) 

Pengikut: Prinsip Fa mengenai pengumpulan dana, mohon Guru terhormat sekali 
lagi memberi petunjuk yang jelas. Misalnya ada sebagian proyek di luar daratan perlu 
dikerjakan, maka ada praktisi yang menyumbangkan uang, ada yang menyumbangkan 
tenaga, apakah ini terhitung mengumpulkan dana? 

Shifu: Padahal mengenai pengumpulan dana, pembicaraan saya utamanya 
ditujukan pada keadaan di daratan Tiongkok. Di luar Tiongkok jarang ditemukan, di 
Taiwan ada orang-orang tertentu sedang memanfaatkan celah kekosongan pengikut 
Dafa. Tetapi di daratan Tiongkok orang jahat semacam ini sangat banyak, maka 
pembicaraan saya utamanya ditujukan pada keadaan di daratan Tiongkok. Jadi di 
daerah lainnya agak jarang ditemukan. Ada sebagian pengikut Dafa berpatungan 
mengelola suatu proyek, ini tidak termasuk mengumpulkan dana, tidak menjulurkan 
tangan minta uang kepada orang lain, semua ini tidak termasuk. Tentu saja ada 
sebagian pengikut Dafa yang buka usaha dan yang keadaan ekonominya sangat baik, 
mereka mengeluarkan sejumlah uang mendukung proyek Dafa, itu juga merupakan 
dua hal yang berbeda dengan pengumpulan dana. Semua ini dilakukan secara inisiatif 
dari lubuk hati, juga tidak memengaruhi sesuatu, dia lebih mampu dalam hal ekonomi, 
ini tidak termasuk. Kita tidak mengadakan sistem keanggotaan, juga tidak secara 
inisiatif menyuruh praktisi pergi ke mana-mana mengumpulkan dana, siapa yang 
berbuat demikian dia itu salah. 

Pengikut: Akhir-akhir ini di sebagian tempat wujud karma penyakit di antara 
praktisi agak mencolok, ada beberapa praktisi lalu mengusulkan rekan-rekan praktisi 
bersama-sama memancarkan pikiran lurus, mengupayakan solusi kebajikan dengan 
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kehidupan yang menyebabkan karma penyakit. Terhadap pengertian dan perbuatan 
yang menyangkut “solusi kebajikan” semacam ini apakah benar? 

Shifu: Pengikut Dafa memang belas kasih, Fashen Shifu juga sedang 
mengupayakan solusi kebajikan bagi berbagai perjalinan takdir kalian yang bersifat 
baik maupun buruk. Pemikiran demikian tidak salah, tetapi harus dilihat apakah 
keadaannya memang demikian, atau merupakan suatu perbuatan yang terpaksa 
karena pikiran lurusnya kurang. 

Ada sebagian orang menderita penyakit, sekali berkultivasi Dafa sudah sembuh, 
benar-benar sembuh, namun kekuatan lama demi menyingkirkan keterikatan anda, 
saat dia ingin menguji anda apakah memenuhi syarat, dia masih akan membuat anda 
merasa sakit di bagian anda yang semula adalah sarang penyakit itu, atau ada reaksi 
penyakit, bahkan gejalanya juga sama, lihat anda apakah masih percaya pada Dafa 
atau tidak. Di saat itu bagaimana mengatasi? Terpaut pada satu pikiran manusia atau 
Dewa. Jika yang anda bangkitkan adalah pikiran lurus, anda katakan semua ini adalah 
ilusi, adalah gangguan kekuatan lama, saya telah berkultivasi Dafa sekian tahun, tidak 
mungkin timbul fenomena seperti ini. Anda benar-benar dengan sebuah pikiran yang 
muncul dari lubuk hati, seketika segalanya jadi sirna. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang 
dapat diwujudkan dengan seseorang sembarang berucap, pikiran lurus yang teguh itu 
berasal dari internal anda, bukan berupa formalitas, juga bukan diucapkan di mulut. 
Misalnya ada yang mengatakan: “Oh, Shifu mengajarkan kita berucap demikian, maka 
saya juga berucap demikian.” Namun dalam hati anda tidak mantap, atau dilakukan 
untuk diperlihatkan kepada Shifu, anda belum mencapai taraf kondisi selayaknya, 
sekalipun sebuah pikiran tersebut benar-benar muncul juga tidak dapat 
mengguncangkan dia, tidak dapat menjebol hal-hal yang dilakukan oleh kekuatan lama, 
itu tidak memenuhi syarat. Harus berupa pikiran lurus yang dihasilkan dalam Xiulian, itu 
baru memenuhi syarat. 

Supaya anda sekalian dapat menangani dengan baik hal ini, saya tiada hentinya 
menyuruh kalian belajar Fa dengan sungguh-sungguh, berkultivasi secara nyata, sekali 
pikiran lurus menjadi kuat benar-benar sama seperti Dewa, kekuatannya dapat 
membelah gunung, dengan sebuah pikiran sudah dapat membelah gunung, coba anda 
lihat apakah kekuatan lama masih berani melakukan sesuatu. Sekali pikiran lurus 
bangkit apapun tidak dapat menghalangi, oleh sebab itu yang mendapat gangguan 
paling banyak, yang dianiaya paling parah kebanyakan adalah praktisi yang tidak 
begitu gigih maju, atau yang tidak sering belajar Fa, yang ketika belajar Fa pikirannya 
sedang mengerjakan hal-hal lain, semua itu bisa terjadi demikian. Sedangkan pengikut 
Dafa yang kultivasinya benar-benar bagus sungguh tidak bisa diganggu, sedikitpun 
tidak bisa diganggu, lagi pula pikiran lurusnya sangat kuat, bersamaan juga membantu 
rekan lainnya, mereka benar-benar adalah membantu Shifu meluruskan Fa. 

Pengikut: Banyak praktisi daratan Tiongkok menganggap jimat pelindung “Falun 
Dafa Hao” sebagai barang kebutuhan untuk klarifikasi fakta, setiap orang yang dijumpai 
dibagi, namun tidak melakukan klarifikasi fakta secara mendalam. 
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Shifu: Ini tentu tidak benar, juga tidak tahu apa yang dilakukan, setiap orang 
dibagi satu. (Hadirin tertawa) Dia baru saja selesai menganiaya pengikut Dafa dari 
kamp kerja paksa, anda berikan dia satu untuk apa? Anda ingin melindungi dia untuk 
apa? Melindungi dia agar tidak timbul masalah, berlanjut terus menganiaya pengikut 
Dafa? Anda harus mengklarifikasi fakta kepada dia, agar dia mengerti, jangan lagi 
berbuat kejahatan, setelah benar-benar menolong dia anda berikan lagi jimat pelindung 
kepadanya. Lakukan dengan mencapai sasaran, yang anda lakukan adalah menolong 
manusia bukan membagikan brosur, beri satu lembar senilai satu lembar. 

Pengikut: Pengikut Dafa daratan Tiongkok saat menjumpai kerabat atau teman 
yang sakit berat, lalu suruh pasien berucap “Falun Dafa Hao”, dan berkata penyakitnya 
dijamin pasti akan sembuh. 

Shifu: Dibicarakan dari keadaan dewasa ini di daratan Tiongkok, jika orang 
bersangkutan di tengah lingkungan kejahatan itu benar-benar berani berucap, bahkan 
berucap dengan mengeluarkan suara, dia memang akan sembuh. (Semua hadirin 
bertepuk tangan) Akan tetapi, jika dalam suatu lingkungan yang longgar, itu belum 
tentu efektif. Mengapa? Karena di situ ada tekanan kejahatan, anda berani 
mengatakan Dafa baik, ini berbeda dengan anda mengatakan sesukanya dalam 
lingkungan di Amerika, anda memekikkan “Falun Dafa Hao” di jalan, polisi juga akan 
ikut mengacungkan tangan, (hadirin tertawa) tidak ada tekanan. Tetapi jika ucapan 
"Dafa baik" itu muncul dari lubuk hati, itu juga akan memerankan efek. Maka 
bagaimana hasilnya, tergantung kondisi kesungguhan hati dan lingkungan. Lingkungan 
sangat baik, sangat longgar, tidak ada tekanan, juga harus lihat kondisinya. Ini adalah 
penampilan hati seseorang. 

Pengikut: Ada orang belum pernah berlatih Falun Gong di daratan Tiongkok, 
untuk mendapatkan status di luar negeri, dia datang ke tempat latihan kami belajar lima 
perangkat latihan, juga telah membuat sejumlah foto di berbagai arena kegiatan, 
dengan cara berbohong mengajukan perlindungan sebagai pengungsi kepada 
pemerintah. Di antara pengikut Dafa kita ada yang membuat surat keterangan bagi 
anggota keluarganya, perbuatan demikian apakah sesuai dengan ketentuan prinsip Fa? 

Shifu: Di saat penganiayaan baru mulai berlangsung, pengikut Dafa semua juga 
memperbincangkan hal ini. Bagaimana harusnya? Saya berpandangan demikian: Tak 
peduli dia itu sungguhan atau pura-pura, hal ini adalah urusan pemerintah, sebagai 
pengikut Dafa tidak mencampuri urusan hak eksekutif tersebut. Jika dia ingin belajar, 
dia ingin berlatih Gong, apakah anda tidak boleh mengajarinya? Juga harus 
mengajarinya. Kuncinya ialah dalam proses tersebut anda harus mengklarifikasi fakta 
kepada dia, agar dia mengerti, itu barulah krusial. 

Umumnya pengikut Dafa sangat baik hati, dia ingin membuat foto boleh saja, ingin 
belajar silahkan. Memang, dalam keadaan demikian, sekali dia mendapatkan suaka 
politik dari Falun Gong, maka orang tersebut telah berhutang pada Falun Gong, sejak 
saat itu dan seterusnya dia tidak boleh melakukan hal yang tidak baik terhadap Falun 
Gong. Jika dia lakukan, dia segera akan mendapat balasan, hutang tersebut dia harus 
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bayar, bayar sampai batas itu, dia dari Tiongkok bisa datang ke Amerika, adalah berkat 
bantuan Falun Gong, anda harus bayar hutang yang demikian besar porsinya. Boleh 
jadi anda telah melanggar suatu peraturan sehingga dideportasi, atau mendapat 
balasan lainnya yang setimpal. Dewasa ini ada beberapa pengacara sedang 
menyelenggarakan kursus Falun Gong, untuk membantu permohonan status 
pengungsi, mereka menyuruh orang mempelajari “Zhuan Falun”. Tak peduli apa 
maksudnya, pengacara tersebut telah berhutang besar pada Falun Gong. Tetapi 
dibicarakan dari perspektif lain, menyuruh orang memahami Dafa juga bukan hal yang 
buruk. Meskipun seseorang pergi ke luar negeri tujuannya adalah demi uang, demi 
mencari nafkah, kepentingan diri diletakkan pada urutan pertama, tetapi tak peduli 
bagaimanapun, di dalam proses tersebut dia pasti mempunyai suatu pemahaman 
terhadap Falun Gong, maka hal-hal tersebut kita biasanya tidak terlalu peduli, karena 
peduli atau tidak, itu adalah urusan pemerintah, bukan urusan kita, maka anda sekalian 
sedapat mungkin jangan menjalin pertalian yang buruk itu. 

Pengikut: Mohon tanya Shifu, dalam bertukar pendapat perihal promosi Shen 
Yun apakah harus dipadukan dengan peningkatan Xinxing, bukan hanya 
membicarakan pekerjaan? 

Shifu: Betul, pengikut Dafa melakukan hal apapun juga harus dengan pikiran 
lurus kuat sedikit, dengan demikian baru dapat melakukannya lebih baik. Tentu saja 
juga jangan tidak memedulikan hal yang mendesak ingin dilakukan, hanya 
memedulikan belajar Fa, seusai belajar Fa orang yang mau ditemui sudah pergi, 
urusannya malah tidak jadi dikerjakan, itu juga tidak benar. Hal apapun juga jangan 
kalian buat menjadi terlalu dogmatis. Fa memang harus dipelajari, namun harus 
sesuaikan keadaan, sesuaikan waktu, kalian harus mengaturnya dengan baik. 

Pengikut: Pemikiran dan tabiat yang terbentuk dalam jangka panjang apakah 
kekuatan lama yang mengaturnya? Ia menjadi gangguan yang sangat besar terhadap 
belajar Fa, bagaimana membebaskan diri secara tuntas dari gangguan semacam ini? 

Shifu: Pemikiran dan cara berpikir manusia, berbagai konsep yang terbentuk 
dalam otak, semuanya adalah terbentuk dalam proses jangka panjang anda 
bersinggungan dengan berbagai hal di masyarakat, usianya makin besar yang 
terkumpul makin banyak. Fenomena buruk di daratan Tiongkok sekarang memang 
makin lama makin banyak, yang anda lihat juga makin lama makin banyak. Orang 
mengatakan anak kecil di daratan Tiongkok beda sekali dengan anak kecil di luar 
daratan, anak kecil yang keluar dari daratan Tiongkok mengerti segalanya dan juga 
licik. Memang, hal buruk apapun tampil ke luar di masyarakat itu, surat kabar, media, 
perilaku manusia, hal-hal yang diucapkan semuanya tidak ada garis dasarnya, hal-hal 
yang tidak seharusnya ada terisi banyak ke dalam otak anak kecil, lebih banyak 
daripada anak kecil di luar daratan, maka dia juga jadi jauh lebih dewasa. 

Benda apapun yang terisi ke dalam pikiran manusia akan eksis di sana. Manusia 
mempunyai ingatan. Disebut sebagai ingatan, jika dibicarakan seakan-akan hanyalah 
berupa konsep, sesungguhnya dia adalah materi yang nyata. Manusia di saat berbicara, 
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ketika dia membicarakan suatu dalil kepada anda, atau ketika dia ingin meyakinkan 
anda, “blah-blah-blah” dengan sebuah kekuatan dia mengisikan ke dalam otak anda, 
itu benar-benar adalah sedang melemparkan suatu benda kepada anda. Ada orang 
dengan sangat gusar tiada henti membantahnya, berarti dia sedang tiada hentinya 
menyingkirkan benda tersebut. Tentu saja pengikut Dafa bermanfaat bagi orang-orang, 
kita berbicara dengan landasan pikiran lurus, seiring pembicaraan yang dikeluarkan 
adalah bunga lotus. Tetapi hal-hal yang terbentuk oleh manusia biasa di tengah 
masyarakat tidak ada sesuatu yang terlalu baik, setelah masuk dalam tubuh manusia 
dia akan mengendalikan manusia. Orang mengatakan tidak masalah mata melihat 
apapun, jika sudah tidak ingin lihat jangan dilihat lagi sudah selesai. Bukan demikian, 
anda telah melihat berarti dia sudah masuk, karena benda apapun dalam ruang 
dimensi lain ia dapat membelah diri, waktu lihatnya makin lama yang masuk makin 
banyak. Menonton televisi, melihat komputer, pokoknya benda apa saja tak peduli, 
anda telah melihatnya berarti sudah masuk. Otak manusia, tubuh manusia setelah 
banyak terisi oleh benda-benda buruk tersebut, perilaku anda akan dikendalikan 
olehnya. Pembicaraan anda, cara pemikiran anda, sikap anda memahami suatu hal, 
semuanya akan terpengaruh olehnya. 

Lingkungan yang bagaimana menciptakan manusia yang bagaimana, ini adalah 
mutlak, tidak hanya dalam komunitas Xiulian, di tengah manusia biasa orang-orang 
berusia lanjut dahulu juga tahu akan hal ini. Benda-benda tersebut berangsur-angsur 
akan disisihkan di tengah Xiulian. Tetapi anda katakan sekarang saya sudah Xiulian, 
semua ini sudah saya singkirkan, dalam keadaan umumnya ini tidak dibenarkan. 
Mengapa? Dingin sehari tidaklah cukup untuk membekukan air sungai sedalam tiga 
kaki, benda yang terbentuk sulit disingkirkan seluruhnya dalam satu kali, anda tidak 
punya kuantitas panas yang begitu besar sehingga belum mencapai taraf yang dapat 
meleburkan dia, anda harus berkali-kali baru dapat meleburkan dia. Hari ini kultivasi 
anda lebih baik sedikit akan dileburkan sedikit, besok kultivasi anda baik akan 
dileburkan sedikit, lusa kultivasi anda baik akan dileburkan sedikit, berangsur-angsur 
jika anda benar-benar dapat berpikiran lurus sepenuhnya, kuantitas panasnya juga 
membesar, dia akan seutuhnya dileburkan. 

Mengapa ada orang mengatakan hal-hal buruk dalam pikiran sudah saya 
singkirkan, mengapa timbul lagi? Lagi pula saya tiap hari memancarkan pikiran lurus 
memberantasnya, mengapa dia masih dapat terefleksi ke luar? Mengapa selamanya 
juga tidak dapat dihilangkan? Memang, benda anda itu juga bukan masuk dalam satu 
hari, (tersenyum) juga bukan terbentuk dalam waktu singkat. Begitulah hubungan di 
antaranya. Bagaimana sekiranya saya minta Shifu bantu untuk menyingkirkan 
semuanya bagi saya? Jika demikian coba anda katakan bukankah Shifu yang telah 
menggantikan anda berkultivasi? Pada akhirnya juga tidak terhitung sebagai hasil 
kultivasi anda. Tidak terhitung sebagai hasil kultivasi anda berarti anda tidak 
berkultivasi, berarti Xiuliannya ada kebocoran, setelah kembali ke langit para Dewa 
begitu melihat, bagaimana anda menjalani kultivasi? Banyak benda bukan berupa hasil 
kultivasi sendiri, tidak punya keagungan De, belum mengalami penderitaan dalam 
aspek ini, sepanjang perjalanan juga Shifu yang menyingkirkannya bagi anda, jadi 
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anda tidak diterima di atas langit. Anda masih ada hutang yang belum dibayar, itu tidak 
dibenarkan. Berhutang apa harus membayar apa, ini adalah prinsip alam semesta. 
Shifu boleh membayar sebagian untuk anda, boleh membersihkan untuk anda apa 
yang harus dibersihkan dalam pikiran anda, tetapi anda sendiri harus berkultivasi 
menyingkirkan bagian yang harus anda singkirkan di tengah Xiulian, menanggung 
sekelumit yang harus anda tanggung. Ini tidak ada bahaya apapun bagi anda, tetapi 
anda harus dapat memahami apa itu Xiulian, bagaimana menjalani Xiulian. Di tengah 
Xiulian ada sesuatu yang disadari, ada peningkatan, itu barulah Xiulian. 

Pengikut: Bolehkah Shifu membicarakan sejenak tentang arti penting “pameran 
seni lukis Zhen-Shan-Ren”? 

Shifu: Perihal arti penting, pameran seni lukis sama dengan proyek lainnya, 
semua adalah proyek klarifikasi fakta yang diadakan oleh pengikut Dafa dalam rangka 
menolong manusia, demikianlah kiranya. Ia sama seperti proyek lainnya. 

Pengikut: Shifu yang terhormat, saya menangani pekerjaan pembuatan media. 
Dalam aspek desain konkret, misalnya desain paket televisi, ada banyak hal bukan 
tradisional, bersifat sangat komersial, yang tidak ada pada masa lampau. Jika ingin 
menempuh sebuah jalan pengikut Dafa, juga ingin sesuai dengan profesionalisme 
manusia biasa, bagaimana menanganinya? 

Shifu: Pekerjaan manusia biasa anda lakukan saja, pengoperasian masyarakat 
ini adalah hal-hal dari masa kini. Anda bilang dahulu di zaman kuno tidak ada keadaan 
seperti masyarakat modern, anda ingin sepenuhnya memproduksi hal-hal zaman kuno 
juga tidak ada orang yang membelinya, (hadirin tertawa) juga tidak ada lingkungan 
yang mendukungnya. Masyarakat sekarang sudah begini, maka anda lakukan saja 
secara wajar, ini tidak terhitung kesalahan anda. Pengikut Dafa tidak mendorong 
perkembangannya, cukup dengan banyak berperan positif. Tetapi anda berada dalam 
lingkungan apapun juga dapat Xiulian, yang dikultivasi adalah diri sendiri. Di hadapan 
kepentingan, di hadapan baik dan buruk, di hadapan benar dan salah, di hadapan patut 
dan tidak patut, bagaimana anda memosisikan diri, lalu anda mempraktikkannya, 
menjalani kultivasi. Buku sudah dibaca, Fa juga sudah dipelajari, sedang tiada hentinya 
berkultivasi, tiada hentinya mempelajari Fa, selanjutnya tergantung anda di tengah 
masyarakat bagaimana menguasai diri dengan baik. 

Yang dipelajari di sekolah zaman sekarang semua adalah hal-hal seperti ini, tiba 
di lingkungan kerja yang dikerjakan juga hal-hal demikian, ini tidak jadi masalah. 
Masyarakat ini semuanya sudah begini, hanya bisa tergantung anda sendiri sedapat 
mungkin berbuat dengan baik. Anda tidak bekerja menghidupi keluarga bagaimana 
jadinya? Kehidupan sendiri sudah menjadi masalah bagaimana jadinya? Sekarang 
saya suruh anda semua mengenakan pakaian gaya kuno, mulai sekarang semuanya 
melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang kuno, (hadirin tertawa) saya bukan suruh 
anda sekalian berbuat demikian. Zaman sudah menjadi sebuah zaman yang begini, 
kelak manusia akan memulihkannya kembali pada tradisi manusia, hal ini pasti, pasti 
terjadi, tetapi sekarang tidak dibenarkan. Terutama dalam rangka menolong manusia, 
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kalian harus menolong manusia dengan menyesuaikan kondisi masyarakat manusia 
biasa, jika tidak anda tidak dapat menolongnya. Anda tampilkan sesuatu yang spesifik, 
orang-orang melihat anda ini aneh, apa yang anda katakan tidak dimengerti oleh orang 
lain, jadi bagaimana anda menolong manusia? 

Pengikut: Bagaimana baru dapat mempromosikan Shen Yun secara luas di 
tengah masyarakat tingkat atas, agar hasilnya lebih baik? 

Shifu: Kalian mencari tahu sendiri di tengah praktik nyata. Keadaan setiap daerah 
berbeda, keadaan setiap bangsa berbeda, ada yang beralih dari masyarakat komunis, 
ada yang selama ini berupa masyarakat normal, ada daerah yang ekonominya maju, 
ada juga daerah yang ekonominya terpuruk, setiap kelompok manusia konsep 
kebudayaannya yang terbentuk di masyarakat juga berbeda, oleh sebab itu pengikut 
Dafa di berbagai daerah haruslah kalian sendiri yang melakukan. Masalah pertunjukan 
Shen Yun ini saya bukan menghendaki anda sekalian harus melakukan, karena ia 
adalah sebuah proyek untuk menolong manusia. Namun sumber dana pengikut Dafa 
terbatas, jika kalian ingin melakukan maka harus melakukannya dengan baik, jika tidak 
janganlah anda lakukan. Saya bukan menghendaki setiap kota di seluruh dunia harus 
mementaskan Shen Yun, yang saya katakan ialah jika anda benar-benar ingin 
melakukan, maka anda harus melakukannya dengan baik, jika tidak janganlah 
dilakukan. 

Ada orang merasa, kami tahun ini menyelenggarakan Shen Yun cukup berhasil, 
tidak rugi, dia merasa gembira, tetapi Shen Yun telah merugi. Apakah anda tahu Shen 
Yun dalam satu tahun harus menanggung biaya beberapa juta dollar, lalu uang 
tersebut dari mana datangnya? Pengikut Dafa semuanya tahu mengundang Shen Yun 
datang dapat menolong manusia, hal ini boleh dilakukan, jika demikian anda tidak 
bertanggung jawab untuk Shen Yun juga tidak benar. 

Shen Yun menyiapkan sarana bagi pengikut Dafa di setiap daerah untuk 
melakukan hal penyelamatan manusia, tetapi kalian juga harus menyediakan sarana 
bagi Shen Yun. Bila ingin melakukan maka kalian sungguh-sungguh melakukannya 
dengan baik, khususnya menyangkut hal ini adalah Shifu secara langsung sedang 
membimbing Shen Yun, maka kalian di suatu daerah bagaimana melakukannya, 
masalah tersebut dengan cepat sekali akan berumpan balik ke tempat saya ini. 

Pengikut: Sekarang ada banyak anak pengikut Dafa terpikat oleh hal-hal di 
tengah manusia biasa, harus bagaimana mengatasinya? 

Shifu: Memang, masyarakat ini adalah kolam limbah raksasa. Masyarakat 
sekarang sedang berpacu menarik orang dengan pengikut Dafa, bahkan anak pengikut 
Dafa juga berada dalam lingkungan tersebut, hal-hal yang buruk sedang menyeret 
orang turun ke bawah. Jika anak tidak dapat Xiulian, atau tidak punya lingkungan yang 
baik, benar-benar tak dapat menangkalnya. Namun kewajiban pengikut Dafa begitu 
besar, kita tidak hanya menyelamatkan orang-orang di dunia, orang di samping anda 
juga harus ditolong. 
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Pengikut: Mohon Shifu membicarakan sejenak hubungan radio “Sound of Hope” 
dan proyek media lainnya. 

Shifu: Ini tidak ada suatu hubungan khusus, semuanya adalah proyek yang 
dikelola oleh pengikut Dafa, demi satu tujuan bersama, yaitu menyelamatkan makhluk 
hidup. Lakukan dengan segenap upaya, ingin melakukan maka harus dilakukan 
dengan baik, jika tidak janganlah dilakukan. Jika anda tidak melakukan dengan baik, 
kejahatan malah akan menertawakan anda, juga akan mencoreng pengikut Dafa, 
membawa dampak yang buruk. Maka anda sekalian biar melakukan apapun, benar-
benar haruslah sungguh-sungguh. 

Jalan yang pernah kalian tempuh dalam pembuktian kebenaran Fa, segalanya 
juga tercatat dalam sejarah. Hal-hal yang kalian hasilkan, Dewa sedang 
menyimpulkannya bagi anda, Fashen Shifu sedang menyimpulkannya bagi anda. Hal-
hal saripati diketengahkan, itu adalah jalan anda, adalah keagungan De anda, adalah 
benda yang membangun dunia anda. Apa yang dibuktikan melalui kesadaran oleh 
Sakyamuni? “Berpantang-Samadi-Kebijakan”, anda semua tahu, ini adalah Xiuliannya, 
termasuk hasil yang didapatkan selama 49 tahun mengajarkan Fa di dunia. Maka 
setiap Dewa juga punya sesuatu milik sendiri yang dibuktikan melalui kesadaran, itu 
adalah yang ia buktikan melalui kesadaran dari Dafa alam semesta, di tengah 
pembuktian kesadaran mencapai keberhasilan diri sendiri, juga sedang menciptakan 
dunianya sendiri. Setiap pengikut Dafa, segala sesuatu yang anda sendiri lakukan 
semuanya juga ada Dewa yang menangani, juga ada Dewa yang menyimpulkan. 

Pengikut: Staf pemasaran pusat iklan NTDTV minta wartawan meliput berita 
niaga dan industri untuk beberapa perusahaan dengan tanpa imbalan. 

Shifu: Perihal meliput berita tanpa imbalan. Seandainya untuk menjalin hubungan, 
atau ada suatu manfaat yang saling menguntungkan dalam segi bisnis, itu boleh-boleh 
saja. Jika bukan demikian, dilakukan tanpa imbalan juga tidak ada arti apa-apa. 
Sekiranya melalui hal ini untuk mengklarifikasi fakta dan menolong manusia, saya juga 
setuju. Jika tidak ada sesuatu manfaat untuk apa dilakukan? Pertanyaan ini diajukan 
secara demikian, saya juga harus menjawabnya secara demikian. 

Pengikut: Pengikut belum menyadari dengan baik, apakah hal ini berpengaruh 
terhadap reputasi media NTDTV, atau wartawan harus sedapat mungkin bekerja sama 
dan membantu staf pemasaran, melalui cara demikian berhubungan dengan pelanggan 
yang belum tersentuh? Staf pemasaran apakah harus secepatnya meningkatkan 
standar profesional, mencari iklan secara mandiri? 

Shifu: NTDTV ada banyak hal betul-betul harus dilakukan lebih baik sedikit. 
Kalian lihatlah bagaimana Shen Yun dikelola, jangan menuruti kehendak seseorang 
dengan semaunya. Mengadakan konferensi tidak dapat menyelesaikan masalah inti, itu 
tidak dibenarkan. Sesungguhnya masalah konkret tersebut saya sama sekali tidak ingin 
menangani, itu adalah jalan yang harus kalian tempuh dengan baik di tengah Xiulian, 
tetapi jika anda tidak melakukan dengan baik maka benar-benar akan menyebabkan 
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pengaruh yang sangat besar, pengaruh yang tidak baik terhadap pengikut Dafa dalam 
menyelamatkan makhluk hidup. 

Pengikut: Proyek yang kami kerjakan tidak pernah ditanyakan pada Shifu, 
sekarang proyek berada dalam detik-detik yang krusial, tetapi di antara koordinator 
tidak dapat menyatukan pendapat, konfliknya sangat besar, membuat proyek 
terhambat. 

Shifu: Jika demikian lakukanlah menurut cara pemikiran penanggung jawab 
pertama. Dahulu ada banyak hal saya lihat juga terdapat masalah ini, kalian memang 
melangkah ke depan di tengah jatuh dan benturan seperti ini, jatuh tersungkur satu kali 
berlanjut sekali lagi. Tetapi saya harap kalian setelah jatuh tersungkur harus 
mengambil pelajaran yang positif, jangan selalu mengambil pelajaran yang negatif. Jika 
mengambil pelajaran yang negatif berarti memikirkan masalah dengan hati manusia, 
membuat diri sendiri berubah menjadi licik, mencari alasan untuk membenarkan diri, itu 
berarti telah berubah menjadi buruk. Apa yang disebut orang jahat, sudah pernah saya 
jelaskan pada kalian, orang yang licik itu adalah orang jahat. Orang yang lubuk hatinya 
baik, tidak ada begitu banyak pikiran yang rumit, itu adalah orang baik. Kalian harus 
memikirkan masalah secara positif, setelah jatuh tersungkur harus mencari sebab dari 
sudut pandang orang Xiulian: Di mana saya lakukan tidak benar? Nilailah dengan Fa, 
anda baru dapat mengambil pelajaran yang positif, jika benar dapat berbuat seperti ini 
pasti akan baik. Sekiranya anda semua telah berbuat secara demikian, saya tidak 
percaya proyek itu tak dapat dikerjakan dengan baik. Justru karena tidak melihat ke 
dalam, tidak mengambil pelajaran dari sisi yang positif, yaitu tidak merundingkan 
masalah layaknya pengikut Dafa. 

Pengikut: Saat memilih jenis pekerjaan Dafa, saya mempertimbangkan jenis 
pekerjaan yang paling dapat mengembangkan keahlian yang saya pelajari, yang paling 
mendukung peningkatan Xiulian bagi diri sendiri, bukan berdasarkan saran dari 
penanggung jawab setiap proyek, apakah ini terhitung salah? Karena mereka semua 
menginginkan pengikut yang memiliki sejumlah kemampuan untuk menangani semua 
pekerjaan, sedangkan saya beranggapan melakukan pekerjaan manusia biasa 
berpeluang paling besar untuk berhubungan dengan orang-orang dari masyarakat 
tingkat atas yang punya daya pengaruh. Mohon Shifu memberi petunjuk. 

Shifu: “Saat memilih jenis pekerjaan Dafa mempertimbangkan jenis pekerjaan 
yang paling dapat mengembangkan keahlian yang dipelajari diri sendiri”, bila 
dipertimbangkan dari keadaan realitas penyelamatan manusia tidak jadi masalah. Anda 
katakan anda adalah ahli komputer, anda ingin mencari iklan. Tentu saja jika anda 
mengatakan cari iklan juga mampu saya lakukan, itu boleh juga. Sekiranya yang kita 
pelajari dan gunakan dalam menolong manusia dapat memerankan fungsi yang besar, 
itu tentu baik. Diri sendiri punya pertimbangan bahwa menolong manusia dalam 
pekerjaan manusia biasa dapat mengembangkan fungsi yang lebih baik, itu tentu tidak 
salah. Hal-hal tersebut sangatlah sederhana, pastikan bagaimana melakukan lalu 
lakukanlah secara demikian dengan baik. Ada sebagian penanggung jawab proyek, 
karena kekurangan tenaga begitu hebatnya, maka menarik orang dengan sekuat 
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tenaga, tak peduli anda sanggup mengerjakan apa, pokoknya dapat bergabung ke 
tempat saya ini sudah cukup. (Hadirin tertawa) Jalan ditempuh oleh kalian sendiri, 
setelah jatuh tersungkur saya juga tidak berbicara, jika benar-benar tahu diri sendiri 
bagaimana harus berbuat, itu sudah baik. 

Pengikut: Berhubung kurang tenaga kerja, berbagai proyek yang berbeda sedang 
bersaing, merebut anggota yang terbatas, bukan malah bekerja sama dengan lebih 
baik. 

Shifu: Dalam keadaan kekurangan yang mendesak, mencari orang yang sesuai 
juga tak dapat ditemukan dalam waktu singkat, maka bergegas menarik seseorang 
untuk menjalankan dulu pekerjaan. Saya tahu ini juga merupakan kesulitan yang kalian 
alami dewasa ini. Pertentangan tersebut juga sedang saya amati. 

Pengikut: Mohon tanya Guru terhormat, di bawah situasi politik Vietnam dewasa 
ini, apakah juga harus mengklarifikasi fakta ke daratan Tiongkok? 

Shifu: Pengikut Dafa di bawah suatu lingkungan politik yang khusus, jika anda 
dapat melakukan dengan baik hal-hal di samping anda, itu juga boleh saja. Jika tidak 
ada lingkungan dan syarat tersebut, janganlah dilakukan secara paksa. Tentu saja 
sudah saya katakan, orang-orang di daratan Tiongkok ada banyak tidaklah sederhana, 
karena raja pada masa-masa yang berbeda dalam sejarah berbagai negara, serta 
kehidupan tingkat tinggi yang turun dari atas untuk menjalin takdir pertemuan, 
semuanya telah reinkarnasi ke sana. Anda jangan lihat orang-orang Tiongkok sekarang 
telah dibuat rusak menjadi tidak keruan oleh partai jahat PKT, tingkah laku, pemikiran 
dan gaya manusia, semuanya sangat tidak keruan, tetapi asal-usulnya benar-benar 
tidaklah sederhana, kemungkinan besar di sana terdapat raja berbagai bangsa dari 
kalian. Hal-hal tersebut juga sedang dilakukan oleh pengikut Dafa daratan Tiongkok 
dengan segenap upaya, sekiranya anda punya syarat boleh lakukan, tidak punya 
syarat tidak apa-apa, pengikut Dafa seluruh dunia, termasuk pengikut Dafa berbagai 
daerah di daratan Tiongkok, semuanya sedang melakukan. 

Pengikut: Demi menyelamatkan makhluk hidup di Afrika, dewasa ini proyek mana 
yang paling cocok, Shen Yun, NTDTV atau koran Dajiyuan? 

Shifu: (Tersenyum) Mana yang sudah siap kerjakanlah yang itu. Anda berkata 
kami sudah siap mengelola NTDTV, maka anda silahkan mengelolanya. Jika tidak 
punya syarat masih belum boleh. Sekiranya koran Dajiyuan sudah siap maka silahkan 
mengelolanya. Tidak terletak pada proyek mana yang cocok atau tidak, melainkan: 
pertama lihat apakah syaratnya sudah siap, kedua pengikut Dafa sungguh-sunggguh 
berpikir demi makhluk hidup. 

Pengikut: Sumber daya Dafa sangat berharga, bagaimana agar semua pengikut 
Dafa menyayangi sumber daya Dafa? 

Shifu: Betul, ada banyak praktisi, anda suruh dia mencari uang tidak bisa, namun 
menghabiskan uang malah sangat gampang, (hadirin tertawa) berapa banyak uang 
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juga berani dihabiskan, menghabiskannya dengan sangat gampang, tidak 
memedulikan akibat, tidak memikirkan uang tersebut berasal dari mana, juga tidak 
peduli orang lain kelak bagaimana, tanpa rasa tanggung jawab. Perbuatan semacam 
ini, bahkan Dewa juga sedang menatapi orang seperti ini dengan gusar. Memboroskan 
sumber daya pengikut Dafa sama juga dengan mengganggu dan merusak Dafa. 
Sumber daya hanya sekian banyak, telah anda habiskan, yang benar-benar dapat 
menolong manusia malah tidak kebagian. 

Pengikut: Pelurusan Fa sudah berlangsung sampai paling akhir, negara di Asia 
Tenggara masih tidak dapat menyelenggarakan Shen Yun, hati saya sangat cemas. 
Mohon Guru terhormat memberi kekuatan pada kami agar harapan kami tidak pupus. 

Shifu: Ini belum tentu harus Shen Yun yang hadir. Koran Dajiyuan, NTDTV dan 
media lainnya jika dikelola dengan baik untuk mengklarifikasi fakta, sama juga punya 
dinamika, lagi pula dinamika proyek lain juga sangat besar. Pengikut Dafa semuanya 
dapat memerankan fungsi yang semestinya, saya kira itu juga terhitung kalian telah 
melakukan dengan baik. Bukan berarti setelah Shen Yun hadir baru terhitung 
menyelamatkan makhluk hidup. Shen Yun hanyalah sebuah proyek, karena tingkat 
spesialisnya sangat unggul, sebuah grup kesenian bertaraf internasional tidak dapat 
mencapai standar kesenian internasional, itu tidak memenuhi syarat, maka proyek ini 
saya yang menangani. 

Pengikut: Orang-orang tingkat atas dan tingkat bawah di daratan Tiongkok punya 
pemahaman tertentu terhadap Falun Gong, namun golongan menengah malah acap 
kali menghindar dan bersikap apatis. Harus bagaimana secara khusus menghadapi 
orang-orang bagian ini? 

Shifu: Sekarang yang disebut tingkat menengah di daratan Tiongkok mutlak 
bukanlah masyarakat arus utama di Tiongkok, ia hanyalah satu golongan pencari 
keuntungan. Pada awalnya sebelum penganiayaan Falun Gong, orang-orang yang 
sesungguhnya dari masyarakat arus utama tingkat menengah dan atas, ada separuh 
lebih berada dalam Falun Gong, partai jahat telah mendorong orang-orang masyarakat 
arus utama ke posisi yang bertentangan dengan Falun Gong, sekarang telah diciptakan 
sekelompok elemen bobrok menjabat sebagai tulang punggung masyarakat mereka, 
maka barulah menyebabkan masyarakat itu bobroknya sudah tak tertolong lagi. Tentu 
saja orang-orang tersebut mereka sendiri dapat ditolong, kuncinya ialah apakah 
mereka berani mendengar fakta sebenarnya. 

Pengikut: Situasi di Taiwan sekarang disebabkan oleh hati pengikut Dafa ataukah 
berupa pengaturan kekuatan lama? 

Shifu: Selayaknya dikatakan demikian, kekuatan lama tentu punya pengaturan 
mereka, tetapi jika pengikut Dafa tidak melakukan dengan baik, bagi anda pribadi 
adalah sebuah masalah Xiulian. Pengikut Dafa di suatu daerah tidak melakukan 
dengan baik, daerah tersebut akan muncul kerunyaman yang ditimbulkan oleh hati 
manusia dan masalah antarpraktisi yang disebabkan oleh hati manusia. Lalu sekiranya 
lebih banyak pengikut Dafa di daerah Taiwan berkaitan suatu masalah tidak melakukan 



26 
 

dengan baik, maka akan memengaruhi situasi di daerah tersebut. Tentu saja saya 
bukan mengatakan pengikut Dafa Taiwan tidak melakukan dengan baik, ada sebagian 
hal memang sedang diganggu oleh kekuatan lama, misalnya pada awalnya jika 
pengikut Dafa tidak ada hati manusia yang membedakan kubu biru dan kubu hijau,2 
keadaan sekarang akan lebih baik. Mulai dari awal saya sudah tiada hentinya 
mengemukakan masalah ini, saya telah melihat akibat dari masalah ini, namun ada 
sebagian praktisi tetap saja hati manusianya yang membela partai lebih dominan 
daripada Xiulian, hati manusia memang sulit disingkirkan. 

Pengikut: Mohon Shifu memberi petunjuk, dewasa ini di Malaysia banyak 
kegiatan Dafa mendapat gangguan dalam berbagai aspek. Hal ini disebabkan Xiulian 
kami ada kebocoran, tidak berkoordinasi dengan baik, atau ada masalah lainnya? 

Shifu: Ada sebab eksternal, gangguan dari berandal PKT, ini adalah pasti. 
Misalnya pertunjukan Shen Yun di daerah Amerika utara tidak dapat mereka ganggu, 
karena setiap gedung pertunjukan di antara mereka sendiri sudah saling berhubungan 
informasi. Bila PKT mengganggu, praktisi kita pergi mengklarifikasi fakta. Gedung 
pertunjukan bersangkutan juga akan menelepon gedung pertunjukan sebelumnya yang 
pernah mementaskan pertunjukan, menanyakan bagaimana sesungguhnya hasil 
pertunjukan mereka? Acara mereka sesungguhnya bagaimana? Gedung pertunjukan 
sebelumnya memberi tahu bahwa pertunjukannya bagus sekali, acaranya adalah 
demikian rupa. Pihak pertama bertanya mengapa konsulat Tiongkok mencampuri 
urusan ini melalui telepon? Mengapa ada orang memalsukan nama kirim email, juga 
ada orang tanpa nama menelepon dan mengirim surat kaleng, mengatakan begini dan 
begitu? Pihak kedua mengatakan kami juga pernah menerima barang-barang seperti 
ini. Kedua gedung pertunjukan sekarang sudah tahu ini adalah hal-hal yang dilakukan 
oleh mata-mata PKT dan konsulat Tiongkok. 

Saya pikir di daerah lain, anda sebagai pengikut Dafa adalah penyelenggara 
pertunjukan Shen Yun ini, apakah anda benar-benar telah mengerahkan upaya keras 
melakukan hal ini? Khususnya di Eropa, kalian tiap tahun merugi seperti ini, saya 
sedang berpikir apakah masih pergi lagi atau tidak. Kalian tidak boleh terus lagi begini, 
kalian harus sungguh-sungguh menyikapi hal ini. Tenaga manusia, sumber materi dan 
sumber dana yang dihabiskan semuanya sangat besar, jadi mengapa kalian tidak 
melakukannya dengan baik? Jika tidak janganlah dilakukan, lakukan proyek lain malah 
bisa melakukannya dengan lebih lega sedikit. 

Pengikut: Setelah pertunjukan Shen Yun, ada lebih banyak manusia biasa ingin 
belajar Falun Gong, apakah kami harus lebih banyak mengadakan latihan Gong di luar 
ruangan dan penyebaran Fa? 

Shifu: Jika ada yang ingin belajar kita adakan saja, bukankah kita pengikut Dafa 
memang ingin menolong manusia? 

                                                 
2 Kubu biru melambangkan partai Guo Min Dang yang pro Ma Ying Jiu (Presiden Taiwan periode 
sekarang), kubu hijau melambangkan partai Min Jin Dang yang pro Chen Sui Bian (Mantan Presiden 
Taiwan). 
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Pengikut: Di daerah kami pernah sekali sehabis memutar film klarifikasi fakta, 
seorang penanggung jawab memegang kotak dana meminta sumbangan kepada satu 
per satu praktisi. 

Shifu: “Penanggung jawab setempat memegang kotak dana meminta sumbangan 
kepada satu per satu praktisi,” siapa yang melakukan dia harus mengembalikan uang 
tersebut. 

Pengikut: Ada beberapa praktisi merasa cara demikian melanggar ceramah Fa 
Shifu tentang pengumpulan dana, dan menolak memberi uang, namun ada pula tidak 
sedikit praktisi telah menyumbangkan uang, menurut kabar saat itu telah terkumpul 
sebanyak 4.000 yuan lebih. Tetapi setelah kejadian ini para praktisi banyak komentar, 
sulit untuk mengambil kesimpulan terakhir. Kami dengan sangat mohon Shifu 
menjawab keraguan ini. 

Shifu: Saya sudah menjawabnya demikian rupa bagi anda, siapa yang menerima 
dia harus mengembalikannya. 

Pengikut: Untuk mempromosikan Shen Yun, Himpunan Dafa Sydney dalam 
acara belajar Fa seluruh Australia di internet menghendaki para praktisi 
menyumbangkan uang untuk biaya perjalanan bagi praktisi Taiwan yang datang ke 
Australia mengadakan penataran, apakah hal ini layak? 

Shifu: Mengenai hal-hal tersebut, yang tidak Shifu lakukan kalian semua jangan 
lakukan. Ada banyak hal, kalian benar-benar harus pikirkan sejenak. 

Pengikut: Hakim di luar daratan mengambil keputusan yang adil, namun malah 
dianiaya oleh kejahatan, sehingga menimbulkan dampak yang buruk, apakah ini 
berhubungan dengan suatu keterikatan praktisi? Bagaimana baru dapat melakukan 
lebih baik? 

Shifu: Pengikut Dafa telah melakukan apa yang harus dilakukan, kekuatan lama 
melihat pengaruhnya terlalu besar, daya gentarnya terhadap kejahatan telah melebihi 
keseimbangan, dia niscaya akan mengacau. Tetapi ada banyak hal juga tidaklah begitu 
sederhana, jika pengikut Dafa berpikiran lurus penuh, atau kita benar-benar memang 
harus melakukannya demikian, maka Dewa juga turut melakukan, juga sedang 
membantu. Penyebab dari dua aspek juga ada. 

Pengikut: Bagaimana terbentuknya sekat di antara sesama rekan praktisi? 
Bagaimana menghapusnya? 

Shifu: Hati manusia saling berbenturan, tidak mencari ke dalam, semua 
memikirkan masalah dengan hati manusia, anda tidak berkenan melihat dia, dia tidak 
berkenan melihat orang lain, lama kelamaan terbentuklah sekat, sudah tidak cocok lagi, 
sama seperti manusia biasa. Seyogianya memandang masalah dengan pikiran lurus, 
semua berpikir diri sendiri dalam hal apa belum melakukan dengan baik, jika benar-
benar diri sendiri telah melakukan dengan baik, maka pihak lain juga akan melihat 
perubahan anda, dia juga berpikir dirinya di mana belum melakukan dengan baik, jika 
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dapat demikian maka tidak akan timbul sekat. Untuk menghapus sekat juga sama, 
semua orang berkultivasi dengan satu Fa yang sama, semuanya punya takdir 
pertemuan yang sama, ada apa yang tak dapat dilepas untuk bertukar pendapat secara 
tulus dengan pihak lain, menerima kekurangan yang ditunjukkan oleh pihak lain, 
dengan demikian bukankah masalahnya jadi selesai? 

Pengikut: Mohon tanya Shifu, memopulerkan NTDTV, Dajiyuan dan media 
lainnya, serta mengklarifikasi kebenaran Falun Gong, hubungan di antara mereka 
bagaimana ditangani dengan lebih baik? 

Shifu: Memopulerkan Dajiyuan, NTDTV, itu sendiri juga sedang mengklarifikasi 
fakta, orang-orang yang berhubungan dalam memopulerkan media adalah objek untuk 
klarifikasi fakta. Yaitu di saat anda berhubungan dengan seseorang sudah boleh 
klarifikasi fakta, bagaimana menangani keadaan konkretnya, kumpulkanlah 
pengalaman di tengah proses pekerjaan. Orang yang dihubungi bagaimana, klarifikasi 
padanya sesuai keadaan dia. 

Pengikut: Di tempat kami hanya ada dua tiga orang praktisi, dalam proses 
mempertimbangkan apakah menyelenggarakan Shen Yun di tempat kami, kami 
merasa tenaganya sangat minim sehingga ada perasaan khawatir, mohon tanya 
apakah ini termasuk pikiran lurusnya kurang? 

Shifu: Hanya dua tiga orang praktisi tentu kekurangan tenaga. Namun segala hal 
juga tergantung usaha manusia, jumlah orang banyak atau sedikit tidak termasuk 
masalah pikiran lurus. Tetapi ada daerah yang hanya dua orang praktisi, berhasil 
menyelenggarakan dua kali pertunjukan di gedung berkapasitas 2.000 orang lebih 
dengan penuh penonton, hal semacam ini betul-betul sudah dialami tidak sedikit dalam 
beberapa tahun ini. Keadaan lainnya tergantung bagaimana anda melakukan. Jika 
anda benar mau melakukan, ingin melakukan maka lakukanlah dengan sungguh-
sungguh. Ada juga yang mengatakan tenaga kami kurang, ingin mencari manusia 
biasa untuk bantu mengerjakannya, atau cari sebuah perusahaan manusia biasa 
menjabat sebagai agen untuk mengerjakannya. Tidak boleh, sekali dikerjakan pasti 
gagal, pasti rugi, mengapa? Membuktikan kebenaran Fa dan mengklarifikasi fakta 
adalah pekerjaan pengikut Dafa, bukan pekerjaan manusia biasa, mereka tidak punya 
keagungan De semacam itu, sekalipun perusahaan yang lebih besar lagi juga tidak 
boleh. Jika anda tidak mengerti, minta bantuan mereka menyumbangkan ide dalam hal 
mengelola pekerjaan, atau membuat sejumlah iklan, semua itu tidak jadi masalah, 
kalian sendiri harus menguasai secara inisiatif barulah benar. 

Pengikut: Ketika kami berhubungan dengan rekan praktisi yang jarang 
memancarkan pikiran lurus, atau yang sedang melewati cobaan, akan merasa tubuh 
tidak enak, kadang kondisi diri sendiri juga menjadi tidak baik. 

Shifu: Ada sebagian perasaan belum tentu benar. Misalnya seorang pengikut 
Dafa yang kultivasinya sangat bagus, tetapi sekalipun kultivasinya lebih baik lagi dia 
juga adalah manusia yang sedang berkultivasi, asalkan orang tersebut masih belum 
mencapai kesempurnaan, dia juga ada sesuatu dari tubuh manusia, juga ada 
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eksistensi karma dari tubuh manusia, pada lapisan manapun ada. Kebetulan anda 
bertemu dia di tengah proses peningkatan, sedang melenyapkan karma, sedang 
melenyapkan benda-benda tersebut, saat itu anda bertemu dia, anda berkata: “Wah 
tubuh dia penuh dengan Qi dingin atau ada Qi hitam, orang ini kultivasinya payah 
sekali.” Bukan demikian, orang Xiulian di saat melenyapkan karma adalah sedang 
mentransformasi karma, orang lain hanya merasakan ada medan tersebut, tidak ada 
sesuatu yang merugikan bagi orang lain, lagi pula orang yang menjalani penghapusan 
karma dia sedang dalam proses peningkatan, namun justru kultivasinya sangat baik. 

Dewasa ini ada sebagian orang dapat melihat sejumlah keadaan, yang terlihat 
semua adalah keadaan dari tingkat yang sangat rendah, semuanya tidak dapat melihat 
keadaan sebenarnya, tidak dapat melihat keadaan hasil kultivasi yang baik, hanya 
dapat melihat satu sisi yang belum selesai dilakukan pelurusan Fa, belum dikultivasi 
dengan baik. Sama seperti yang tadi saya katakan, bentuk tertinggi alam semesta yang 
terlihat oleh Sakyamuni adalah empat besar, yaitu tanah, air, api dan angin. Sedangkan 
benda yang membentuk empat besar itu apa? Paling pokok dari tanah, air, api dan 
angin itu apa? Karena alam semesta sudah tidak benar, sudah mulai bobrok dan lapuk. 
Tetapi dia bukanlah paling pokok dari alam semesta yang lebih besar, ini hanyalah 
paling pokok dari satu sistem alam semesta kecil yang tunggal pada suatu tingkatan 
kecil. Alam semesta besar tak terbandingkan, sistem yang demikian besar jumlahnya 
tak terhitung, siapa yang tahu alam semesta paling besar pada akhirnya itu adalah apa? 
Siapa yang tahu akhir dari segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa? Siapa 
yang tahu keadaan sebenarnya yang tidak boleh diperlihatkan dari sejumlah pengikut 
Dafa yang telah berkultivasi dengan baik? Bahkan ketika Shifu melenyapkan karma 
untuk para makhluk hidup juga dilanda derita, tubuh saya juga akan dibuatnya jadi tidak 
keruan, orang yang tingkatnya terbatas, yang tak dapat melihat keadaan sebenarnya 
saat itu melihat saya, bukankah dia juga akan merasa bahwa Shifu sangat tidak 
mampu? Namun saya sedang menanggung dosa dan karma bagi makhluk hidup, 
termasuk orang yang dapat melihat namun tak mampu melihat keadaan yang 
sebenarnya. 

Ada sebagian orang Tianmu-nya sudah terbuka malah tidak mudah berkultivasi, 
kekuatan lama akan mengatur suatu penderitaan dan ujian pada kondisi terbukanya 
Tianmu anda. Terutama yang diganggu oleh Tao kecil, merasa diri sendiri sudah hebat. 
Sesungguhnya bukanlah apa-apa, hanya membuat diri sendiri terlantar di dalamnya tak 
dapat keluar, berperilaku tidak waras. Sedangkan keadaan yang sebenarnya pasti tidak 
memperkenankan orang Xiulian melihatnya, khususnya yang berkultivasi dengan 
Tianmu terbuka, anda hanya diperkenankan melihat apa yang seharusnya anda lihat 
yang sudah diatur dengan baik, justru tidak memperkenankan anda melihat hal-hal 
yang tidak seharusnya anda lihat, karena anda masih sedang berkultivasi. Sekiranya 
anda benar-benar tidak berkultivasi lagi, itu sudah berupa urusan lain. 

Saya sudah ungkapkan berkali-kali, bahwa keadaan yang sesungguhnya 
siapapun tidak dapat melihat, karena dia tidak seperti alam semerta lama ini masih 
berada dalam proses perwujudan keadaan, sekarang sudah tidak ada. Anda sekalian 
tahu pada sejarah masa lampau, alam semesta tak peduli pada tingkat mana timbul 
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masalah, sudah tidak benar harus disingkirkan, maka akan ada bencana besar dan 
bencana kecil, semua itu adalah kejadian dalam proses alam semesta lama, karena 
sewaktu membangun alam semesta ini adalah dibangun bersamaan dari awal hingga 
akhir, bersamaan sudah ada, makhluk hidup hanya menampilkan diri di tengah proses 
tersebut, kehidupan melangkah di atas jalan yang sudah ada dari awal hingga akhir, 
ibarat sebuah skenario sudah ada, manusia hanya berperan dari awal hingga akhir, 
semata-mata karena dalam badan langit raksasa terdapat waktu yang berbeda, ruang 
dimensi yang berbeda, berada dalam satu ruang dimensi yang lambat dapat melihat 
seumur hidup, satu siklus hidup dari kehidupan di ruang dimensi cepat, hanya 
membutuhkan waktu sekejap, bahkan dapat melihat seluruh proses dari alam semesta 
bersangkutan, karena ia sudah berada di sana secara bersamaan, ia eksis secara 
bersamaan, waktulah yang telah menyekat ruang dimensi yang berbeda, lingkungan 
waktu yang berbeda, tetapi sekarang sudah tidak sama, dikarenakan alam semesta 
akan dilakukan pelurusan Fa, segala sesuatu dari apapun yang ada dalam alam 
semesta sudah tidak benar, semuanya sudah habis, sedangkan sesuatu yang baik dari 
masa lampau diasimilasi dan direkonstruksi, yang tidak baik semuanya dicerai-beraikan, 
maka segala sesuatu yang serba baru boleh dikatakan mutlak tidak ada kaitannya 
dengan alam semesta maupun kehidupan lama, kehidupan alam semesta lama yang 
tidak dapat menjadi kehidupan alam semesta baru selamanya juga tidak akan tahu 
bagaimana rupanya alam semesta baru. Dengan kata lain, asalkan anda ada dalam 
alam semesta lama, maka bagaimana rupanya alam semesta baru tidak akan anda 
ketahui selamanya. Sekarang di dunia tak peduli Dewa yang seberapa tinggi, asalkan 
belum berakhir pelurusan Fa, semuanya tidak akan tahu. Selain pelaku pelurusan Fa, 
yang lainnya siapapun juga tidak patut tahu, karena Dewa yang lebih tinggi sekalipun 
dalam alam semesta juga sedang menghadapi pelurusan Fa, semuanya sedang diuji 
sebelum pelurusan Fa apakah memenuhi syarat atau tidak, dipertahankan atau tidak. 
Terutama yang berkultivasi pada tingkat rendah dengan Tianmu terbuka, dibandingkan 
dengan hal-hal tersebut bukanlah apa-apa, sekali hati manusianya berperan akan jadi 
tidak waras, keterikatan hatinya kuat akan jadi tergila-gila, sudah tidak tahu diri sendiri 
sesungguhnya bagaimana. 

Pengikut: Mohon tanya grup marching band Tian Guo apakah penting di Eropa? 

Shifu: Asalkan dibutuhkan dalam menolong manusia berarti penting, saat tidak 
dibutuhkan maka tidak penting. Ketika membutuhkan grup marching band Tian Guo 
memerankan fungsi dalam menolong manusia maka itu penting, jangan memahaminya 
secara ekstrem, Shifu mengatakan grup marching band penting untuk menolong 
manusia, lalu anda setiap hari sudah tidak melakukan apa-apa lagi kecuali melatih tiup 
trompet, itu tidak benar. Sebagai pengikut Dafa, saat dibutuhkan anda lakukanlah, saat 
tidak dibutuhkan, pekerjaan lainnya sedang sibuk, maka anda lakukan pekerjaan lain, 
demikianlah hubungannya. 

Pengikut: Grup marching band Tian Guo apakah boleh tampil di kota-kota 
bersangkutan sebelum pertunjukan Shen Yun, agar khalayak di sana tahu tentang 
Falun Gong? 
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Shifu: Di masyarakat Barat tidak perlu. Saya seyogianya menganggap Shen Yun 
sebagai satu kelompok kesenian yang independen, yang berperingkat satu di dunia 
untuk ditampilkan, jangan sekali-kali dibuatnya seperti memasarkan barang. Saya tidak 
butuh kalian menggelar formasi di muka, hal-hal pada ruang dimensi lain saya sendiri 
sudah melakukannya. (Tepuk tangan) 

Tentu saja, jika ingin agar khalayak di sana mengetahui Falun Gong, pemikiran ini 
memang baik, tetapi jangan dilakukan seperti itu, tidak harus memberi tahu orang 
bahwa grup kesenian Shen Yun adalah milik Falun Gong, dengan besar-besaran 
melakukan hal tersebut. Saya tidak menghindari hubungan semacam itu, saya juga 
tidak melakukannya dengan sengaja. Anda sekalian tahu, mundur ke belakang 30 
sampai 50 tahun silam, di seluruh dunia orang yang menganut agama hampir 80 
persen lebih, bahkan ada grup kesenian yang seluruh anggotanya adalah penganut 
agama Kristen atau Katolik, namun tidak pernah mendengar mereka saat berpentas di 
suatu tempat sebelumnya mengatakan: “Kami agama Kristen datang mengadakan 
pertunjukan” atau “kami agama Katolik datang mengadakan pertunjukan.” Adakah yang 
mengatakan demikian? Sekalipun kekuasaan partai jahat yang oleh seluruh dunia 
diakui sebagai iblis, kelompok pertunjukan yang mereka kuasai juga tidak mengatakan 
sebelumnya bahwa dirinya adalah pertunjukan dari partai tersebut, jadi mengapa kita 
harus mengatakannya? Bukankah ini berupa diskriminasi? Memang, sekarang ada 
masalah penganiayaan terhadap Falun Gong, tetapi saya tidak menghindar dari 
masalah ini, saya juga tidak ingin secara inisiatif meletakkannya di mulut. Jangan 
tergerak oleh orang-orang yang dikendalikan oleh kekuatan lama. Saya melakukan 
pekerjaan tidak seperti kalian begitu mudah menjadi labil. 

Pengikut: Tiga media besar dan Himpunan Dafa, hubungan antara mereka 
sebenarnya harus bagaimana diposisikan? Di tengah pekerjaan bagaimana 
diselaraskan? 

Shifu: Tiga media besar, termasuk proyek lainnya, asalkan anda adalah praktisi 
setempat, maka harus ada satu hubungan koordinasi dengan Himpunan Dafa. Jika 
Himpunan Dafa ada suatu kegiatan mencari anda, anda harus ikut serta, belajar Fa 
kelompok besar dan banyak hal lainnya, dalam keadaan tidak sibuk anda harus ikut 
serta, tetapi jika anda betul-betul terlalu sibuk, itu tentu juga dipahami, juga tidak ada 
masalah. Sebagai seorang praktisi, bagaimanapun anda adalah praktisi setempat. 
Media diselenggarakan oleh praktisi secara spontan, saya juga tidak dapat menyuruh 
anda harus berada di bawah kendali Himpunan Dafa, karena Himpunan Dafa hanya 
menangani Xiulian. Anda sebagai individu, anda adalah orang Xiulian, anda pasti 
berada di bawah koordinasi Himpunan Dafa setempat. Sama seperti hubungan antara 
saya dan kalian, pengikut Dafa setiap orang juga ada satu pekerjaan untuk dilakukan, 
sekiranya anda adalah yang khusus melakukan suatu pekerjaan, apakah anda sudah 
tidak perlu saya sebagai Shifu ini yang menangani? Bukan demikian, anda bukankah 
masih Xiulian? Shifu masih harus menangani anda, beginilah hubungannya. 

Pengikut: Seluruh praktisi Taiwan menyebut belajar Fa bersama sebagai 
“pertemuan belajar”, apakah cocok? 
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Shifu: Kurang begitu cocok. Kalian harus menyikapi Xiulian Dafa dengan serius, 
jangan menciptakan istilah yang baru dari yang lain. Istilah yang tidak saya sebutkan 
kalian jangan sesuka hati menggunakannya pada Dafa, khususnya benda yang sudah 
lama ada dalam agama dan sejumlah hal-hal manusia biasa, atau bentuk Xiulian 
lainnya juga jangan sesuka hati diambil lalu disandangkan pada Dafa untuk digunakan. 
Ada sebagian benda masih mengandung informasi, mudah dimanfaatkan celah 
kekosongan oleh hal-hal buruk. 

Pengikut: Shifu mengatakan harus bekerja sama dengan koordinator, ada 
sebagian praktisi beranggapan lakukan mengikuti pengaturan koordinator, tunggu saja 
pengaturan koordinator sudah cukup. Di saat tidak ada pekerjaan yang diatur, dia 
sendiri tidak secara inisiatif mencari pekerjaan untuk dilakukan, tidak secara inisiatif 
menyelamatkan makhluk hidup. 

Shifu: Pekerjaan yang diatur oleh koordinator adalah pekerjaan yang dibutuhkan 
pada saat itu, dengan demikian barulah dia mengaturnya, dia tidak dapat setiap hari 
selalu mengatur pekerjaan bagi anda. Tentu saja, di saat tidak ada kegiatan bersama, 
diri sendiri harus secara inisiatif melakukan pekerjaan penyelamatan makhluk hidup 
dari pengikut Dafa, hal-hal tersebut tidak dapat menunggu koordinator yang 
mengaturnya. Saya hanya mengemukakan hubungan antara koordinator dengan 
praktisi. 

Pengikut: Saya adalah praktisi yang melakukan klarifikasi fakta di daerah pecinan 
Chicago. Mohon tanya Guru terhormat, kami di saat mengklarifikasi fakta dan 
menganjurkan “tiga pengunduran,” apakah cocok membagikan koran Dajiyuan di 
tempat tersebut? 

Shifu: Ada sebagian media tidak ingin dalam hal apapun meletakkan Falun Gong 
di depan, misalnya Dajiyuan Falun Gong, NTDTV Falun Gong, ini dan itu Falun Gong. 
Ada sebagian praktisi mengharuskan berbuat demikian, anda tidak perlu berbuat 
demikian. Sesungguhnya anda tidak mengatakan orang-orang juga tahu, banyak orang 
juga tahu koran Dajiyuan dikelola oleh praktisi Falun Gong, tetapi apakah kalian tahu? 
Yang disebut ada orang mengatakan jika tidak meletakkan Falun Gong di depan maka 
akan begini atau begitu, ini adalah perkataan hasutan dari mata-mata partai jahat. 
Mengapa kalian selalu memegangnya untuk diucapkan? Apakah kalian pernah berpikir? 
Mundur balik beberapa puluh tahun silam, ada banyak media, dari majikannya sampai 
karyawan semua adalah umat Kristen, tiada seorang pun yang di saat melakukan 
sesuatu selalu mengatakan dulu bahwa kami adalah umat Kristen, visi kami begini dan 
begitu; kami adalah umat Katolik, koran kami harian anu. (Hadirin tertawa) Apakah 
mereka bisa berbuat demikian? Apakah tidak aneh? Mengapa kalian tidak merasa 
aneh? 

Tentu saja saya bukan mengomentari praktisi bersangkutan. Yang dimaksud ialah 
kita sekarang tenaga kerjanya terbatas, satu orang membagikan Koran ini juga 
membagikan Koran itu, bersamaan juga menyarankan “tiga pengunduran” dan 
mengklarifikasi fakta, ini adalah sebuah masalah, saya juga tidak dapat mengatakan 
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benar atau tidak benar, anda sendiri cobalah lakukan lebih baik sedikit. Koran pada 
umumnya anda letakkan di pasar swalayan, anda cukup dengan memegang materi 
klarifikasi fakta untuk menyarankan “tiga pengunduran”, ini lebih cocok. Praktisi yang 
inisiatif mengelola media ingin agar media yang dikelola pengikut Dafa semuanya 
berpijak di masyarakat, menjadi sebuah media normal dalam masyarakat umum, ini 
akan lebih baik. Pengikut Dafa mengelola media, jika tingkat kepercayaannya tinggi 
maka dinamika untuk klarifikasi fakta jadi besar. Jika selalu dilakukan dengan cara 
yang tidak sesuai, mungkin akan memberikan kesan tidak standar kepada orang-orang. 
Koran itu sendiri berupa klarifikasi fakta yang berpijak pada sudut pandang berbeda, ia 
tidak berada pada satu sudut pandang yang sama dengan klarifikasi fakta secara 
langsung, maka harus dikuasai dengan baik. 

Pengikut: Saya ada seorang teman manusia biasa, dia mengatakan pada saya, 
mereka setelah tiba di Amerika, di tengah jalan bertemu dengan pengikut Dafa yang 
mengklarifikasi fakta kepada mereka, begitu bicara langsung mengatakan “langit 
membasmi PKT” dan lainnya, mereka tidak dapat menerima, malah timbul perasaan 
kontradiksi, menyebabkan rintangan bagi klarifikasi fakta di kemudian hari. Saya pikir 
apakah boleh diubah caranya, maju perlahan mengikuti aturan, tidak melakukannya 
secara sederhana? 

Shifu: Memang benar. Kita pengikut Dafa saat mengklarifikasi fakta harus 
memerhatikan caranya, karena orang dengan taraf kondisi pikiran apapun juga ada. 
Terutama orang Tiongkok, mereka telah diindoktrinasi oleh partai jahat PKT dengan 
cara-cara pemikiran, penggunaan istilah dan cara perbuatan manusia yang bercorak 
kebudayaan partai, mereka semua berada dalam lingkaran kebudayaan partai jahat itu, 
bahkan ada sebagian orang Tiongkok yang mencaci partai jahat, mereka juga 
mencacinya dalam versi partai jahat, dia bukan benar-benar telah mengenali partai 
jahat. Maka saya katakan anda sekalian harus lakukan secara rasional, jangan hanya 
melakukan permukaannya saja, jika anda ingin menolong manusia maka curahkan 
lebih banyak perhatian, jangan dilakukan terlalu dangkal. 

“Langit membasmi PKT” adalah kesudahan terakhir yang terlihat oleh orang 
Xiulian, anda jangan menganggapnya sebagai kata pembukaan untuk klarifikasi fakta. 
Jika benar-benar sudah memberi tahu seseorang gerangan masalahnya, anda katakan 
lagi partai jahat telah berbuat kejahatan banyak sekali, langit akan membasminya, ini 
boleh saja. Anda masih belum mengklarifikasi fakta kepada seseorang langsung sudah 
menyinggung “langit membasmi PKT”, dia bahkan benar-benar tidak tahu apa 
gerangan masalahnya, menganggap anda sedang “berpolitik”. 

Pengikut: Institut kesenian “Fei Tian” mendirikan cabang di Taiwan, ada praktisi 
beranggapan ini khusus untuk menerima siswa baru dari anak pengikut Dafa. Mohon 
tanya Guru terhormat apa tujuan mendirikan cabang institut kesenian “Fei Tian” di 
Taiwan? 

Shifu: Khusus untuk pengikut Dafa, satu sekolahan di Amerika Serikat sudah 
cukup, tidak perlu mendirikan begitu banyak sekolahan yang khusus untuk pengikut 
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Dafa. Sesungguhnya anda juga boleh tidak menamakannya Fei Tian. Semua ini 
dilakukan oleh pengikut Dafa, mengapa tidak dilakukan khusus untuk masyarakat, 
menerima anak-anak manusia biasa masuk untuk klarifikasi fakta kepada mereka, 
menolong mereka, membuka beberapa jendela lebih banyak, dengan demikian tidak 
akan memboroskan sumber daya pengikut Dafa. Dari itu saya harap kalian mendirikan 
sekolah di berbagai tempat, semuanya harus didirikan menjadi sekolah yang berpijak di 
masyarakat umum, lebih banyak berhubungan dengan masyarakat umum, 
menyelamatkan lebih banyak orang, jangan didirikan menjadi sekolah pengikut Dafa. 

Pengikut: Antara sesama rekan praktisi lokal, perihal hubungan spesialisasi Shen 
Yun dan menitik-beratkan pikiran lurus, terdapat perselisihan pendapat yang tak pernah 
putus. Bolehkah mohon Shifu sekali lagi menegaskan hubungan antara keduanya? 

Shifu: Tidak bertentangan. Melainkan orang Xiulian harus berspesialisasi, bukan 
sebagai manusia biasa melakukan pekerjaan Dafa. Kuncinya ialah sikap dalam 
melakukan pekerjaan, untuk apa hal itu dilakukan. Saat merundingkan masalah, siapa 
yang selalu mempermasalahkan ini dan itu, berarti dia sedang menangguhkan 
pekerjaan yang ingin dilakukan, dia justru ada masalah. Shifu tidak hanya mengatakan 
masalah Shen Yun ini, masalah lain juga demikian. Ada apa yang patut 
dipermasalahkan? Lakukan saja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebagai pengikut 
Dafa melihat ada suatu aspek belum dilakukan dengan baik, diri sendiri harus secara 
inisiatif melakukannya supaya baik. Saat merundingkan masalah dalam rapat, siapa 
yang selalu bersikeras menentang, dengan alasan pendapat orang lain tidak mantap, 
tidak mempertimbangkan masalah secara menyeluruh, sehingga membuat pekerjaan 
gagal dilakukan, dia itu justru bermasalah. Ada beberapa hal tidak perlu dirundingkan 
hingga serba sempurna, asalkan kalian lakukan, di tengah proses melakukan, anda 
lakukanlah pekerjaan dengan baik. Anda mengatakan pendapat anda sangat baik, 
dapat menolong seratus orang, namun anda tidak lakukan maka tiada gunanya. 
Sekiranya dapat menolong satu orang, siapa yang telah melakukan maka itu adalah 
keagungan De dia. 

Pengikut: Mohon tanya Shifu, dewasa ini di saat media membutuhkan dana, 
apakah boleh menarik sumbangan kecil kepada manusia biasa, untuk mendukung 
kegiatan perusahaan? 

Shifu: Sumbangan untuk media tidak jadi masalah, karena bukan pengikut Dafa 
atau Himpunan Dafa yang menarik sumbangan, juga bukan digunakan untuk Xiulian. 
Anda sekalian tahu, Xiulian tidak membutuhkan uang. Sebagai media memang adalah 
sebuah perusahaan yang berpijak di masyarakat umum. Media ini kalian yang 
selenggarakan, bukan Dafa yang selenggarakan, hal ini sejak dini saya sudah katakan 
kepada kalian, ini adalah media yang diselenggarakan oleh pengikut Dafa, berpijak di 
masyarakat umum. Dafa tidak ada media, Dafa adalah Xiulian. Sebagaimana adalah 
media dari masyarakat umum, sama bentuknya seperti perusahaan di masyarakat 
umum, jadi ada masalah apa? Tidak ada masalah, lakukan saja. Manusia biasa juga 
butuh sumbangan, maka anda juga lakukan saja, ini tidak ada masalah. Tidak boleh 
menarik sumbangan di antara praktisi. 
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Pengikut: Shen Yun mengadakan pertunjukan di tiga kota di daerah teluk San 
Francisco, hanya di kota San Francisco mengalami kerugian yang agak besar. Lain kali 
dalam perjalanan keliling mengadakan pertunjukan di San Francisco, akan muncul 
tekanan yang agak besar dalam segi finansial, pemahaman kami ialah harus 
mendahulukan San Francisco untuk dikerjakan dengan baik, kota di sekelilingnya 
sementara ditangguhkan. Mohon tanya Guru terhormat pemahaman demikian benar 
atau tidak? 

Shifu: Masalah tersebut konkretnya bagaimana dilakukan, biarlah kalian sendiri 
yang memikirkan, di manapun dipentaskan Shifu tidak menolak, asalkan jangan merugi. 
Ada yang mengatakan kita sudah terjun ke masyarakat tingkat atas, maka alokasikan 
lebih banyak uang untuk pasang iklan. Bukan berarti harga tiket sudah tinggi maka 
biaya iklan juga harus membubung, harus menempati satu bagian yang begitu besar, 
bukan demikian pengertiannya. Jangan berdasarkan persentase harga karcis dan total 
pemasukan lalu menggunakan uang secara besar-besaran, lakukanlah seperti sedia 
kala sudah bagus. Persentase manusia biasa tidak efektif bagi kita. Ini adalah 
menolong manusia, bahkan Dewa juga sedang melakukan, kondisi pengikut Dafa 
sangat penting. Menyelenggarakan pertunjukan juga berupa Xiulian, bekerja samalah 
dengan baik, saat berhubungan dengan orang-orang harus mengklarifikasi fakta, 
makhluk hidup sedang menanti untuk diselamatkan. 

Pengikut: Grup marching band New York sekarang ada banyak pelajaran ilmu 
teori musik, masih harus menjalani ujian, apakah ini menelantarkan waktu? 

Shifu: Ada banyak ilmu teori musik yang harus dipelajari? Bukan begini kiranya? 
Dewasa ini tidak mungkin dibuat jadi spesialisasi, pembuktian kebenaran Fa ada 
banyak hal harus dilakukan, asalkan sudah mengerti cukuplah kiranya, anda juga tidak 
perlu menjadi seorang anggota grup marching band Tian Guo yang spesialis. Pengikut 
Dafa memang satu orang merangkap banyak pekerjaan. Setiap melakukan satu hal, 
anda sekalian juga ingin melakukannya lebih baik sedikit, ini memang dapat dipahami, 
tetapi harus pertimbangkan tingkat kepentingannya, pertimbangkan tingkat 
kepentingannya. 

Pengikut: Dalam konferensi Fa dan konferensi skala kecil tidak boleh merekam 
suara, namun praktisi proyek Shen Yun di Sydney masih saja merekam suara, 
berulang kali disebarkan kepada praktisi. 

Shifu: Konferensi yang saya adakan untuk membimbing kalian tidak menunjuk 
seseorang untuk merekam suara, siapa yang telah merekam suara berarti anda 
sedang melakukan hal yang merusak Fa. Bagaimana anda boleh berbuat begitu? 
Bukankah sejak dini sudah disinggung tentang hal ini? Siapa yang telah berbuat begini, 
serahkan materi audio maupun video rekaman sendiri kepada Himpunan Dafa 
setempat. 

Pengikut: Pengikut Dafa Indonesia tidak bekerja sama dengan baik, mohon Guru 
terhormat memberi petunjuk. 
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Shifu: Saya rasa ada banyak hal masih dilakukan sangat baik, ada sebagian yang 
tidak bekerja sama dengan baik, saya berpikir pula bahwa di tengah Xiulian kalian 
berangsur-angsur akan dapat bekerja sama dengan baik. 

Pengikut: Mohon tanya Guru terhormat, mengelola berita manusia biasa setiap 
hari berada di tengah polusi, apakah tiap hari juga harus menyingkirkan polusi dengan 
niat pikiran? Dapatkah mengurangi polusi hingga paling kecil? 

Shifu: Tidak usah. Kalian melihat sesuatu semuanya berada di tengah polusi, 
asalkan banyak belajar Fa sudah dapat diatasi, ditambah tiap hari dengan waktu 
berlatih Gong yang normal, saat belajar Fa harus dengan pikiran yang terpusat, 
berkultivasi dengan sungguh-sungguh maka masalah apapun juga selesai. 

Pengikut: Ada orang menyatakan “tiga pengunduran” adalah demi menjaga muka 
dengan sambil lalu mengabulkan permintaan pengikut Dafa, bukan berdasarkan 
pemahaman sesungguhnya atas watak hakiki partai jahat, apakah orang semacam ini 
juga diselamatkan? 

Shifu: Dengan sebuah pikiran yang muncul spontan dari lubuk hati, orang 
tersebut niscaya dapat diselamatkan. Yang demi menjaga muka berucap sambil lalu, 
keadaan ini harus dilihat, berani mengatakan berarti tidak ada niat jahat terhadap Dafa, 
berani menyatakan mundur berarti tidak ada kesan baik terhadap partai jahat. Tentu 
saja yang hanya berucap di mulut namun dalam hatinya ada pikiran menentang, itu 
termasuk kategori lain. Dewa juga dapat melihatnya. Sesungguhnya sebagai pengikut 
Dafa, pertama anda dalam melakukan pekerjaan harus lebih mantap sedikit, jangan 
melakukan hal di permukaan, membuat orang lain merasa tidak enak sehingga dia 
berkata “iya”, cara demikian tidak benar. Tetapi saya tahu, kebanyakan bukan demi 
menjaga muka. Lagi pula dilihat dari situasi pelurusan Fa dan perubahan manusia 
sekarang, perubahannya sudah sangat besar. Orang-orang di daratan Tiongkok 
dibandingkan orang Tionghoa di luar daratan, perubahan mereka lebih besar, orang 
Tionghoa di luar daratan malah takut pergi ke konsulat suatu negara, mereka benar-
benar dibuat ketakutan oleh mata-mata kecil. Orang-orang dalam negeri Tiongkok 
semuanya sedang menggebu-gebu mencaci partai jahat PKT, juga tidak merasa takut, 
di dalam negeri Tiongkok orang-orang berada di bawah penguasaan partai jahat anda 
merasa takut, namun anda berada di luar penguasaan partai jahat, anda masih takut 
padanya, mengapa anda tidak punya watak teguh sedikitpun? Kondisi mental orang 
semacam ini aneh bukan? 

Pengikut: Shifu akhir-akhir ini terus menghendaki para praktisi mempelajari 
manajemen dan pengalaman pengelolaan manusia biasa, sekarang pihak manajeman 
juga ingin memberlakukan sejumlah cara-cara penanganan, tetapi ada rekan praktisi 
masih tidak begitu terima, dan mengatakan: “penanganan yang tanpa upaya disengaja 
adalah taraf kondisi yang tertinggi.” (Hadirin tertawa) 

Shifu: Alasan apa saja juga dapat dilontarkan. (Hadirin tertawa) Perusahaan 
mana yang ditangani tanpa upaya yang disengaja? Anda mengatakan perusahaan 
yang dikelola oleh pengikut Dafa tidak sama dengan orang lain, jadi dapat ditangani 
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tanpa upaya yang disengaja, saya tidak percaya. Anda sudah tanpa sifat hati manusia 
berarti anda adalah Dewa. Bukankah anda berupa manusia yang sedang berkultivasi? 
Sebagaimana adalah manusia yang sedang berkultivasi maka bagian manusia dari 
anda yang belum dikultivasi dengan baik bukankah masih sama seperti manusia biasa? 
Anda masih ada keterikatan yang belum disingkirkan, hanya saja orang Xiulian adalah 
orang yang baik, taraf kondisinya tinggi, jika anda tidak kontradiktif dengan manajemen, 
tidak ada sifat hati yang bersaing dan mengungguli, atau tidak saling berkoordinasi, jika 
semuanya benar-benar dapat melihat ke dalam, mencari ke dalam, memang akan lebih 
mudah ditangani daripada media manusia biasa, lagi pula efisiensinya jadi sangat 
tinggi. Tetapi sekarang hal ini belum dapat diwujudkan, dengan berbagai sifat hati 
manusia melakukan pekerjaan, efisiensinya malah rendah. 

Pengikut: Pengikut Dafa daratan Tiongkok dan berbagai tempat di luar daratan, 
pengikut Dafa luar daratan yang menangani berbagai proyek klarifikasi fakta, berturut-
turut memanfaatkan momen konferensi Fa ini kirim salam kepada Guru terhormat yang 
belas kasih dan mulia. 

Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Tadi ada banyak 
lembaran kirim salam pada Shifu tidak saya baca, yang diserahkan ke sini oleh Tim 
Urusan Konferensi juga banyak lembaran kirim salam yang telah disisihkan. Tak peduli 
bagaimanapun, Shifu tahu perasaan hati kalian, Shifu juga sangat merindukan pengikut 
Dafa daratan Tiongkok dan pengikut Dafa berbagai tempat di seluruh dunia. (Semua 
pengikut tepuk tangan) Pelurusan Fa pasti berhasil, ini sudah merupakan kenyataan 
yang tak terbantahkan. (Semua pengikut tepuk tangan) Saat awal ketika saya 
mengerjakan hal ini, para Dewa sudah memberi tahu saya, bahwa pekerjaan yang 
saya lakukan kelak manusia akan dapat melihatnya. Saya katakan bagaimana mereka 
dapat melihat? Mereka bilang manusia dapat melihat bintang-bintang di langit akan 
tercerai-berai serta perubahan pada badan langit, manusia dapat melihat bahwa 
kejadian-kejadian ini berhubungan dengan anda. Kejadian ini selangkah demi 
selangkah akan menjelang makin dekat, semula badan langit tidak terjadi perubahan 
yang begitu besar, sekarang makin lama makin mendekat, dengan menggunakan 
teleskop biasa sudah dapat mengamati perubahan badan langit. Situasi manusia juga 
sedang berubah, pemahamannya terhadap Dafa juga mulai berangsur-angsur tumbuh 
seperti pintu akal yang sudah terbuka, perubahannya ibarat es yang sedang mencair. 
Tak lama di kemudian hari, orang-orang benar-benar semuanya akan memandang 
Falun Gong dan pengikut Dafa dengan rasa hormat, kenyataan fakta sebenarnya juga 
akan terpampang di depan manusia. Ketika itu manusia dapat melihat bahwa pengikut 
Dafa barulah satu-satunya harapan yang menyelamatkan mereka, oleh karena itu 
pengikut Dafa harus berbuat dengan baik, kalian benar-benar mengemban misi di 
pundak, kalian benar-benar punya tanggung jawab sejarah yang begitu besar, maka 
harus melakukannya dengan baik. 

Anda sekalian tahu, mengapa setelah penganiayaan orang yang masuk menjadi 
pengikut Dafa sangat sedikit? Justru karena kekuatan lama sudah membendungnya, 
tanpa keadaan yang khusus, tanpa ada keperluan khusus dari saya, semuanya tidak 
dapat masuk, karena prinsip kekuatan lama adalah ujian sudah berjalan sampai paling 
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akhir, masa-masa yang paling kejam sudah berlalu, sudah sampai masa akhir 
penganiayaan, lingkungan ujian yang paling berbahaya sudah berlalu, orang jahat yang 
diatur sudah banyak yang meninggal, sudah tidak ada lingkungan semacam itu, yang 
masuk lagi sudah sulit untuk membangun keagungan De yang semestinya dimiliki 
pengikut Dafa, oleh sebab itu mereka sedang mengendalikannya dengan sekuat 
tenaga. Kalian tahu satu periode waktu sebelumnya ketika penganiayaan sangat serius, 
orang-orang takut pada penganiayaan atau tidak paham terhadap Dafa, sehingga tidak 
dapat masuk. Sekarang fakta yang mengungkap penganiayaan tersebar di seluruh 
dunia, situasi juga sudah longgar, mengapa orang-orang masih sulit melangkah masuk? 
Inilah penyebabnya. 

Pekerjaan menyelamatkan makhluk hidup harus kalian lakukan, bukan saja harus 
dilakukan, kalian harus melakukannya dengan baik. Bukan dilakukan untuk Shifu. 
Dikatakan menyelamatkan makhluk hidup, juga bukan sepenuhnya dilakukan untuk 
mereka, melainkan dilakukan untuk kalian sendiri. Karena makhluk hidup yang anda 
selamatkan, termasuk orang-orang yang anda klarifikasi fakta itu, kemungkinan besar 
kehidupan tersebut kelak adalah suatu bagian makhluk hidup dalam alam semesta 
anda yang mahabesar. Anda sedang menyempurnakan diri anda, anda sedang 
mencapai keberhasilan diri anda, tanpa hal-hal tersebut anda juga tidak dapat menjadi 
raja di sana, anda juga tidak dapat menyelesaikan misi anda, anda juga tidak dapat 
membangun keagungan De yang begitu mulia, demikianlah hubungannya, maka kalian 
harus melakukannya dengan baik. Jangan lagi terhenti pada kondisi yang selalu saling 
berdebat, dengan sungguh-sungguh dan mantap, layaknya seorang pengikut Dafa 
menyelesaikan  dengan baik hal-hal yang harus dilakukan oleh diri sendiri. Walau 
mengerjakan suatu proyek apapun, suatu pekerjaan apapun, anda tidak ingin lakukan 
maka janganlah dilakukan, jika ingin lakukan harus dilakukan dengan baik, ada awal 
ada akhir. Jika tidak demikian, bagaimana membuat catatan untuk anda di dalam 
sejarah atas waktu yang anda hamburkan itu? Hal manapun belum berhasil dilakukan, 
berarti hal itu gagal. Namun bukan berarti hal ini harus dilakukan menurut pemikiran 
anda, setelah berhasil anda baru dapat membangun keagungan De, melainkan dalam 
menghadapi kerja sama tersebut bagaimana pikiran anda bergerak, dalam kerja sama 
melakukan suatu hal, bagaimana hal itu dilakukan, ini barulah terhitung proses Xiulian. 
Dalam melakukan pekerjaan pikirannya sangat lurus, tidak lupa diri sendiri adalah 
orang Xiulian, tidak lupa misi dan kewajiban diri sendiri, menyelesaikan bagian yang 
harus diselesaikan oleh diri sendiri, itu adalah proses anda membangun keagungan De, 
itu adalah proses Xiulian anda, itu adalah proses anda sebagai pengikut Dafa 
menyelesaikan misi sejarah anda. Ada banyak hal diselesaikan berkat kerja sama 
pengikut Dafa, ada banyak hal diselesaikan oleh pengikut Dafa secara independen. 
Setiap hal yang kalian temui semua juga bukanlah kebetulan, sangat mungkin setiap 
hal juga sudah diatur dengan baik dalam sejarah memang adalah sedemikian rupa, 
oleh sebab itu jangan memandang kecil hal-hal yang kalian lakukan. Setiap hal 
kelihatannya sama seperti urusan manusia biasa, tidak penting, namun pada ruang 
dimensi lain memerankan perubahan yang amat besar. 
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Justru karena berada dalam kesesatan, tidak memperkenankan kalian melihat 
keadaan yang sebenarnya, kalian tidak dapat melihat sakralnya hal-hal yang pernah 
kalian sendiri lakukan, kalian punya satu sisi manusia, sulit untuk menegakkan pikiran 
lurus, maka kalian tidak dapat membangkitkan kegembiraan, masih harus melakukan 
dengan baik di tengah kesulitan, jika dapat melangkah maju itu barulah luar biasa. 
Seandainya siapapun tahu hal-hal yang dilakukan diri sendiri agung dan luar biasa, 
maka siapapun juga akan melakukannya. Sekiranya siapapun telah melihat Dewa 
nyata-nyata berada di hadapan anda, maka dia sudah tidak mau apa-apa lagi, dia akan 
mengesampingkan segalanya, berbuat menurut apa yang Dewa katakan, siapapun 
akan berbuat demikian, ini tidak ada keagungan De, ini bukanlah Xiulian, kesesatan 
juga sudah dijebol, semuanya juga tidak terhitung lagi. Justru di tengah lingkungan 
yang menyesatkan itu, tak dapat melihat keadaan yang sebenarnya, lihat anda apakah 
masih dapat berkultivasi, apakah dapat melangkah hingga terakhir, apakah dapat 
berhasil kultivasi. Seorang manusia di bumi ingin menjadi Dewa memang begitulah 
sulitnya, seorang manusia di bumi untuk naik ke langit memang begitulah sulitnya. 

Dalam sejarah walaupun banyak orang menjalani Xiulian, sesungguhnya dari dulu 
tidak seorang pun yang berhasil kultivasi. Saya dahulu pernah mengatakan kepada 
kalian, semua itu adalah Fu Yuanshen, Zhu Yuanshen yang sesungguhnya masih 
bereinkarnasi di atas bumi. Termasuk pula tubuh manusia Sakyamuni sendiri, juga 
tubuh Lao Zi dan Yesus sendiri, semuanya berada di tengah pengikut Dafa. 
Keagungan De yang terkumpul dalam sejarah cukup untuk membuat mereka mencapai 
kesempurnaan, pengikut Dafa lainnya juga sama, cukup untuk membuat anda 
mencapai kesempurnaan, maka saya sering mengatakan kesempurnaan kalian sudah 
bukan merupakan masalah, misi maha penting penyelamatan makhluk hidup ini 
barulah masalah yang paling besar, dapatkah menyelesaikan misi tersebut barulah 
krusial, mencapai keberhasilan diri sendiri bukan merupakan tujuan, dahulu sudah 
dibangun keagungan De itu, maka anda baru patut menjadi pengikut Dafa. 

Shifu tidak ingin banyak bicara. Saat membicarakan masalah nada ucapan Shifu 
memang agak keras sedikit, namun saya selalu ingin agar kalian dapat memahaminya. 
Walau nada ucapannya agak keras sedikit, tetapi saya pikir kalian bagaimanapun 
bukanlah baru melangkah masuk ke dalam Dafa dengan pemahaman yang begitu 
dangkal, maka ucapan yang agak keras sedikit mungkin ada sebagian bermanfaat 
untuk membantu kalian menyelesaikan masalah realitas. Tentu saja mungkin ada 
banyak masalah yang masih belum kalian ajukan, begitu banyak orang juga tidak 
terlalu mudah untuk menyerahkan begitu banyak lembaran pertanyaan, kelak bila ada 
kesempatan Shifu akan berbicara lagi. Cukup sekian yang dibicarakan. (Semua 
pengikut tepuk tangan) 

Hari ini yang dibicarakan sekian banyak, entah bagaimana pemahaman kalian. 
Ada banyak hal juga belum tentu dibicarakan dengan begitu sempurna. Yang mengikuti 
konferensi berbagi pengalaman pengikut Dafa ada banyak orang yang Xiulian-nya 
cukup bagus, anda sekalian dengan lebih menyesuaikan realita lihatlah bagaimana 
orang lain berkultivasi, bagaimana agar diri sendiri dapat menemukan jarak 
kesenjangan, melalui konferensi Fa kali ini mendorong diri sendiri agar dapat 
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meningkat, menjadikannya sebagai daya penggerak. Konferensi Fa kita tidak boleh 
diadakan dengan sia-sia, anda sekalian tahu, begitu banyak pengikut Dafa dari 
berbagai tempat di dunia bergegas datang kemari, uang tiket pesawat sudah mencapai 
puluhan juta. Kita tidak punya dana begitu besar yang boleh sesuka hati dihamburkan 
secara demikian, kita harus ada sesuatu yang diperoleh dalam konferensi Fa kali ini. 
Anda sekalian sungguh-sungguh curahkan upaya keras dalam hal Xiulian, jangan 
tertarik pada permukaan saja, jangan menganut begitu banyak hati manusia. Dalam 
pandangan mata Shifu, satu niat dan pikiran kalian, satu tingkah laku kalian, semua itu 
dapat saya ketahui satu sifat hati apa yang anda anut. Saya paling tidak suka mereka 
yang hanya bisa berbicara namun tidak berbuat, saya juga tidak suka mereka yang licik 
itu. Saya suka mereka yang polos, yang bekerja dengan sungguh hati. Saya juga harap 
anda sekalian di dalam Xiulian sekian banyak tahun, tingkatkan kebijakan dari aspek 
yang positif, jangan meraih hasil yang terlalu banyak dalam pergaulan dan perilaku di 
masyarakat. 

Terima kasih kepada anda sekalian, cukup sekian pembicaraan saya. (Semua 
pengikut tepuk tangan meriah) 
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Pengikut Dafa Harus Belajar Fa 

Ceramah Fa pada Konferensi Fa Washington DC tahun 2011 

Li Hongzhi 

16 Juli 2011 

Salam untuk anda sekalian! (Para pengikut: Salam untuk Shifu!) Kalian telah 
berjerih payah! (Para pengikut: Shifu telah berjerih payah!) Saya sangat senang melihat 
anda sekalian. Dalam beberapa tahun ini konferensi Fa kita tidak begitu banyak 
diadakan, khususnya konferensi Fa berskala besar, maka kesempatan bertemu 
dengan anda sekalian juga agak kurang sedikit, tetapi saya tahu, ada banyak pengikut 
Dafa dalam melakukan klarifikasi fakta, menyelamatkan manusia dan menentang 
penganiayaan telah berbuat dengan sangat baik, sangat inisiatif, juga betul-betul telah 
memerankan fungsi yang sangat besar, dalam hal ini boleh dikatakan telah 
sepenuhnya menunaikan kewajiban pengikut Dafa. Namun seiring dengan perubahan 
situasi secara keseluruhan, anda sekalian tahu, unsur-unsur kejahatan makin lama 
makin sedikit, arus dahsyat pelurusan Fa bergerak maju, sedang setingkat demi 
setingkat mengikis unsur-unsur yang menyekat dunia, maka makin lama makin 
mendekati dunia, kejahatan pada berbagai tingkat ruang dimensi sedang dimusnahkan 
secara besar-besaran, setingkat demi setingkat, oleh sebab itu sekelumit benda ini di 
dunia sudah makin sedikit, makin lemah, kemungkinan situasi akan terjadi perubahan 
yang sangat besar. Tetapi sebagai pengikut Dafa, hal-hal yang ingin kalian lakukan, 
terutama tiga hal ini, tidak boleh dikendurkan, tidak boleh sekali-kali dikendurkan. 
Keagungan De kalian, Xiulian kalian, segala sesuatu yang kalian tanggung, semua itu 
berada pada tiga hal ini. 

Sebagai pengikut Dafa, Xiulian kalian adalah nomor satu, karena jika anda tidak 
berkultivasi dengan baik, anda tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang ingin 
anda lakukan; jika anda tidak berkultivasi dengan baik, daya kekuatan untuk 
menyelamatkan manusia juga tiada begitu besar. Jika kultivasinya sedikit lebih buruk 
lagi, maka cara anda memandang masalah dan memikirkan masalah semuanya adalah 
menggunakan pikiran manusia biasa dan cara berpikir manusia biasa, itu lebih celaka 
lagi. Oleh sebab itu kalian tidak boleh sekali-kali mengendurkan diri, tidak boleh 
menganggap remeh. Kesempatan takdir dan penantian selama puluhan juta bahkan 
ratusan juta tahun, segala sesuatu yang kita tanggung di dalam sejarah, semuanya 
adalah demi hari ini. Tidak boleh di saat krusial, pekerjaan yang diri sendiri ingin 
lakukan tidak dilakukan dengan baik, di kemudian hari setelah mengerti, bagi anda dan 
bagi jiwa anda, ini benar-benar adalah suatu hal yang terlampau sengsara, maka anda 
sekalian jangan sekali-kali menganggap remeh. Terutama di dalam belajar Fa, anda 
sekalian haruslah belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian tahu di banyak tempat 
timbul sejumlah kasus menyangkut belajar Fa, kasus apakah? Ada sebagian tempat 
berjalan secara formalitas. Ada beberapa orang ketika membaca “Zhuan Falun” 
pikirannya tidak terpusat, sedang memikirkan yang lain, tidak dapat berkonsentrasi di 
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tengah Xiulian. Ini sama dengan menghamburkan waktu, bukan saja menghamburkan 
waktu, di saat seharusnya meningkat, pikirannya malah digunakan untuk memikirkan 
beberapa masalah dan sejumlah hal yang tidak seharusnya dipikirkan, dengan 
demikian bukan saja tidak meningkat, malah sebaliknya sedang merosot ke bawah. 
Jika tidak dapat belajar Fa dengan baik, banyak hal juga tidak dapat dilakukan dengan 
baik. 

Anda sekalian tahu ada banyak pengikut Dafa mendirikan sejumlah proyek anti 
penganiayaan, proyek klarifikasi fakta dan proyek penyelamatan manusia, yang paling 
utama adalah kalian harus bekerja sama dengan baik, saling bekerja sama dengan 
baik baru dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dahulu saya telah mengatakan, 
bahwa pengikut Dafa di dalam sejarah adalah raja, semua adalah raja di atas langit, 
setiap orang punya pandangan pribadi yang pasti, setiap orang punya kemampuan 
untuk menyelesaikan pekerjaan secara mandiri, tetapi untuk bekerja sama jadi sangat 
sulit. Kesulitannya terletak pada setiap orang punya pemikiran masing-masing, setiap 
orang punya ide yang bagus, maka setiap orang bersikukuh mempertahankan 
pemikiran pribadinya, dengan demikian tidak dapat bekerja sama dengan baik. Tetapi 
bagaimanapun kalian adalah orang Xiulian, adalah pengikut Dafa, pada akhirnya 
pekerjaan yang ingin dilakukan akan terletak di depan mata, pikiran lurus orang Xiulian 
harus berperan sebagai pembimbing. Sesungguhnya saya kira, kuncinya adalah, jika 
belajar Fa dapat mengikuti perkembangan, Xiulian dapat mengikuti perkembangan, hal-
hal menyangkut kerja sama sebenarnya semua dapat diatasi. Sudah sejak lama, ada 
sebagian daerah, ada sebagian orang, mereka belajar Fa tidak dapat mengikuti 
perkembangan, sering menggunakan sejumlah cara-cara manusia biasa, di saat tidak 
dapat bekerja sama dengan baik bahkan bersikap pasif, setiap orang mengerjakan 
dengan cara masing-masing, atau menghadapinya dengan sikap licik seperti manusia 
biasa. Semua ini telah menjadi manusia biasa yang sedang melakukan pekerjaan Dafa, 
itu tidak semestinya. Ada sebagian daerah memang lebih menonjol, ada sebagian 
orang memang lebih menonjol. Anda merasa pokoknya biar bagaimanapun saya telah 
melakukan pekerjaan Dafa, sesungguhnya tidak, anda hanya menjalankan formalitas, 
orang yang seharusnya ditolong tidak berhasil diselamatkan, pekerjaan yang 
membutuhkan kerja sama di antara kalian agar dapat memerankan efek ternyata tidak 
memerankan efek. Jangan sekali-kali terjadi seperti ini, harus mengultivasi diri sendiri 
dengan baik, benar-benar layaknya seorang pengikut Dafa, menangani masalah 
dengan sudut pandang pengikut Dafa, saling bekerja sama, barulah dapat melakukan 
dengan baik. 

Selain itu karena sekarang sumber daya pengikut Dafa terbatas, khususnya di 
tingkat internasional banyak pengikut Dafa berada dalam berbagai proyek, sehingga 
jarang mengikuti belajar Fa yang diadakan oleh Himpunan Dafa setempat, lagi pula 
praktisi-praktisi tersebut mereka sendiri juga tidak secara inisiatif belajar Fa, bahkan 
ada yang sudah jangka panjang tidak belajar Fa. Coba anda sekalian pikirkan, saya 
pernah mengatakan, pekerjaan yang anda lakukan itu jika tidak berbasis di atas Fa, jika 
tidak memiliki kekuatan Fa, anda sendiri tidak berkultivasi dengan baik, maka anda 
tidak dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Mungkin pekerjaan itu telah anda 
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lakukan, namun ia justru tidak memerankan efek, tidak dapat menyelamatkan manusia, 
karena anda tidak dapat berperan dalam mencerai-beraikan unsur-unsur kejahatan. 
Oleh sebab itu belajar Fa tetap adalah paling penting dan paling penting, itu adalah 
jaminan pokok dari segala hal yang ingin anda lakukan. Jika belajar Fa tidak dapat 
mengikuti perkembangan, maka apapun jadi tak berguna. 

Ada kalanya kalian belajar Fa tidak dapat mengikuti perkembangan maka akan 
ada banyak keterikatan manusia biasa, bahkan berbagai macam sifat hati manusia 
akan muncul. Menghadapi suatu hal, bahkan menghadapi hal yang sangat penting, 
juga akan memandang masalah dengan hati manusia, melakukannya dengan hati 
manusia, lama kelamaan proyek yang anda lakukan juga sulit untuk dilakukan dengan 
baik. Dikarenakan tidak belajar Fa, keterikatan manusia biasa juga akan menjadi 
banyak, makin lama akan makin mencuat, anda juga makin lama makin seperti 
manusia biasa, kesan anda bagi orang lain juga bukan bagaikan orang Xiulian. Kalian 
sekalipun lebih sibuk lagi juga harus belajar Fa, maka saya usulkan bagi pengikut Dafa 
yang ada dalam berbagai proyek, sebaiknya anda tetap meluangkan waktu mengikuti 
belajar Fa setempat. Karena pada satu periode waktu sebelumnya dari berbagai 
proyek menanyakan pada saya apakah boleh masing-masing mencari waktu sendiri 
untuk belajar Fa, saya seyogianya sedang mengamati, lihat setelah mereka tidak 
mengikuti belajar Fa kelompok besar apakah dapat mematut diri dengan ketat di dalam 
Xiulian, apakah dapat memenuhi syarat, akhirnya saya menemukan tidak memenuhi 
syarat; bukan saja tidak memenuhi syarat, bahkan juga tersendat, ada banyak hal 
dilakukan sangat tidak layak, banyak orang di dalam memikirkan masalah, memandang 
masalah, menangani masalah, semua dilakukan dengan menggunakan hati manusia 
biasa, Xiuliannya tidak dapat mengikuti perkembangan. Saya telah melihat keseriusan 
masalah ini, maka saya beri tahu anda sekalian, kita sebaiknya tetap bergabung dalam 
belajar Fa setempat. Tak peduli bagaimanapun, tidak boleh mengendurkan diri dalam 
belajar Fa, ini adalah masalah yang paling besar, masalah pokok. 

Anda sekalian tahu, jika Xiulian tidak dapat mengikuti perkembangan, maka hati 
manusia akan mengapung ke permukaan, perwujudannya akan tampak oleh semua 
orang. Maka bermacam-macam pemikiran dari hati manusia biasa, bermacam-macam 
sumber pikiran, semuanya akan berperan mengganggu terhadap anda. Pikiran anda 
sesuai dengan kondisi kehidupan dari jenis apapun, kehidupan jenis tersebut segera 
akan memerankan efek. Karena tingkat kerumitan alam semesta ini adalah sesuatu 
yang tak dapat dilukiskan dengan bahasa manusia, terlampau rumit. Dalam satu tingkat 
yang sama juga terdapat banyak sekali ruang dimensi yang terbentuk oleh berbagai 
unsur, ada yang membujur, ada yang melintang. Dalam alam semesta pada ruang 
dimensi yang terbentuk oleh partikel berbeda masih terdapat banyak sekali ruang 
dimensi yang beragam, yang terbentuk oleh berbagai jenis elemen, karakteristik dari 
partikel itu sendiri, serta perbedaan jenis dan perbedaan besar-kecilnya partikel, telah 
membentuk berbagai jenis kehidupan, besar-kecil ukuran serta jenis dari kehidupan 
tersebut banyaknya tak terhitung tak terhingga. Asalkan pikiran anda sesuai dengan 
kehidupan dari jenis apapun, ia segera akan memerankan efek, anda malah tidak tahu 
di mana letak sumber pikiran anda, anda masih mengira diri sendiri yang ingin berbuat 
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demikian. Sesungguhnya hanya karena keterikatan anda yang menyebabkan mereka 
berperan, dengan demikian telah memperkuat keterikatan anda. 

Berbicara tentang sumber pikiran, ada banyak orang sedang meneliti, para 
ilmuwan juga sedang meneliti, dikatakan bahwa kemampuan otak dan pikiran manusia 
timbul secara demikian. Dahulu saya pernah mengatakan kepada kalian, otak 
sesungguhnya adalah pabrik pengolahan struktur pikiran dan cara penyampaian 
seseorang pada tingkat manusia ini, baik itu gerakan tubuh anda dan tutur bahasa 
anda ingin menyatakan sesuatu, maupun pola susunan dari bahasa yang anda katakan, 
semua itu adalah otak manusia yang memerankan fungsinya, yaitu diolah menjadi 
sebuah bentuk, ada sebagian niat pikiran bersumber pada konsep yang terbentuk 
dalam siklus kehidupan sekarang ini, ada sebagian berasal dari keterikatan akan suatu 
kegemaran, sedangkan niat pikiran yang menyangkut hal-hal agak besar dari mana 
datangnya? Titik tolaknya berada di mana? Tidak pada ruang dimensi ini. Dikatakan 
secara tegas, di saat krusial diri aku yang pokok akan berperan. Biasanya pada 
keadaan umum, sumber pikiran yang memperkuat konsep dan kegemaran, berada 
pada ruang dimensi manapun, dan juga akan berkaitan dengan tingkat moral 
seseorang; ada orang yang pikirannya berasal dari taraf kondisi lebih tinggi sedikit, ada 
orang yang pikirannya berasal dari taraf kondisi yang sangat rendah, oleh sebab itu 
perbedaan tingkat moral dari seseorang, standar dia dalam melakukan suatu hal dan 
memikirkan masalah juga tidak sama. Tingkat kerumitan ruang sangatlah banyak, dari 
tingkat rendah sampai tingkat tinggi, sekalipun pada ruang dimensi yang setingkat 
masih terdapat banyak ruang dimensi, lagi pula ruang dimensi yang melintang lebih 
banyak, sama banyaknya dengan ruang dimensi yang membujur. Densitas dari 
kehidupan berbagai jenis juga sangat besar, semuanya dapat mengganggu manusia, 
termasuk orang Xiulian yang tidak memikirkan masalah di atas basis Fa. 

Sosok tubuh manusia dalam alam semesta ini secara relatif adalah besar. Anda 
sekalian tahu partikel yang makin mikroskopis energinya makin besar, bukankah ilmu 
pengetahuan modern mengatakan radioaktivitasnya makin kuat? Kehidupan yang 
terbentuk oleh atom, karena partikelnya kecil, maka kehidupan yang terbentuk olehnya 
pasti juga kecil. Tentu saja kehidupan besar dari keseluruhan bidang tingkatan yang 
lebih mikroskopis, di mana juga terdapat kehidupan besar yang berbeda yang 
terbentuk oleh partikel mikroskopis berbeda tingkat, namun dikatakan secara relatif, 
sama seperti partikel yang berjumlah sama yang membentuk tubuh manusia, yaitu tak 
peduli besar-kecilnya partikel, yang dimaksud hanyalah jumlahnya, ia juga adalah 
sebuah kehidupan yang terbentuk oleh sekian banyak partikel, dikatakan secara relatif 
tubuhnya jadi kecil. Makin mikroskopis akan makin kecil, makin mikroskopis akan 
makin dan makin kecil, tetapi kecerdasannya akan makin besar, dikarenakan 
tingkatnya sudah tinggi. Ada banyak Buddha dan Dewa dari ruang dimensi yang 
ekstrem mikroskopis, mereka juga sangat mikroskopis, tetapi Buddha saat 
bermanifestasi akan sangat besar. Pada ruang dimensi yang berbeda yang terbentuk 
oleh partikel besar dan kecil, semua juga ada Buddha, sebagian kemungkinan besar 
datang dari ruang dimensi kecil, kecilnya bahkan tak terlihat. Tentu saja, setiap ruang 
dimensi besar-kecilnya tidak sama, pada ruang dimensi besar dan kecil, Buddha, Tao 
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dan Dewa yang terbentuk dari partikel besar maupun kecil semuanya ada, yang saya 
katakan adalah demikian maksudnya. Kehidupan pada ruang mikroskopis juga tidak 
sebatas Buddha, Tao dan Dewa, anda sekalian tahu ada banyak kehidupan dengan 
jenis yang beraneka ragam, sangatlah rumit, kita di dunia manusia masih terdapat 
berbagai macam ras, berbagai bangsa yang berbeda, maka pada ruang dimensi lain 
makin rumit, sejarahnya makin jauh lampau. Oleh sebab itu tak peduli anda sesuai 
dengan siapapun, dia selalu akan memerankan efek. Ini adalah satu sebab. 

Satu lagi adalah struktur tubuh manusia. Segala partikel materi dalam Triloka 
adalah unsur yang membentuk segala benda di Triloka, juga adalah yang membentuk 
semua partikel dalam tubuh manusia, maka banyaknya luar biasa. Sesungguhnya yang 
kita sebut sebagai molekul, atom, quark, neutrino dan proton, semua adalah partikel 
dalam Triloka, dan juga berupa partikel yang membentuk ruang dimensi pada tingkat 
permukaan manusia dalam Triloka. Partikel dalam Triloka yang telah membentuk 
Triloka, berbeda dengan partikel di luar Triloka, strukturnya juga tidak sama, tetapi 
sudah luar biasa rumit, luar biasa banyak. Karena tubuh anda terbentuk oleh molekul, 
molekul telah membentuk sel, sel telah membentuk diri anda, lalu di bawah molekul 
anda itu apa? Kalian sudah tahu ia terbentuk oleh atom, atom makin ke bawah adalah 
inti atom, proton, neutrino, terus hingga manusia menemukan lagi sesuatu yang baru. 
Dengan kata lain umat manusia sekalipun berkembang lagi selamanya juga tidak dapat 
menemukan partikel terakhir yang membentuk tubuh manusia, yaitu partikel tingkat 
tertinggi dalam Triloka, namun itu adalah satu tingkat di antara partikel-partikel yang 
paling paling rendah dalam alam semesta. 

Apa yang saya utarakan tadi maksudnya ialah memberi tahu anda sekalian, 
sumber pikiran sesungguhnya adalah ekstrem rumit. Manusia di atas dunia, dia 
hanyalah menikmati proses kehidupan, dahulu saya katakan manusia sangat 
mengibakan, manusia di atas dunia ini hanyalah menikmati perasaan yang dihantarkan 
oleh proses kehidupan bagi manusia. Ungkapan saya ini seyogianya lebih tepat. Apa 
maksudnya? Manusia merasa dirinya sedang mengendalikan diri sendiri, dia ingin 
berbuat sesuatu, sesungguhnya adalah sedang mengejar perasaan dari kebiasaan dan 
keterikatan di tengah suatu kegemaran yang terpelihara pasca lahir, hanya sebatas itu; 
sedangkan unsur di balik itu, yang benar-benar berperan ingin berbuat sesuatu, 
niscaya memanfaatkan kebiasaan, keterikatan, konsep dan nafsu keinginan manusia 
untuk memerankan fungsinya. Tubuh manusia yang sesungguhnya adalah demikian, 
sekadar menikmati perasaan yang terbawa dalam proses kehidupan, anda diberi yang 
manis anda tahu itu manis, anda diberi yang pahit anda tahu itu pahit, anda diberi yang 
pedas anda tahu itu pedas, anda diberi suatu penderitaan anda tahu itu adalah 
menderita, anda diberi suatu kebahagiaan anda tahu itu adalah menyenangkan. 

Aku yang sejati dari pengikut Dafa semua datang dari tingkat tinggi, yang saya 
bicarakan hanyalah manusia dan struktur yang membentuk tubuh manusia. Saya tadi 
mengatakan sumber pikiran manusia, di tengah pelurusan Fa saya melihat suatu 
keadaan: dalam ruang dimensi yang belum terjangkau pelurusan Fa, tatkala sebuah 
pemikiran pengikut Dafa agak lurus, maka ada suatu Dewa lurus atau faktor lurus yang 
sedang berperan, memperkuat pikiran lurusnya. Ada kalanya pengikut Dafa tidak saling 
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bekerja sama dengan baik, sedang uring-uringan, sedang marah, maka saya melihat 
ada beberapa kehidupan yang bermetamorfosis, di antaranya juga ada yang sangat 
besar, sedang memperkuat keadaan tersebut, lagi pula pada tingkat yang berbeda, 
kehidupan buruk yang bertingkat-tingkat yang sesuai dengan tingkat-tingkat rendah 
yang berbeda juga sedang berperan, bukankah saya mengatakan manusia memiliki 
sisi baik dan jahat -- kedua-duanya? Dengan demikian coba anda sekalian pikirkan, 
ketika pikiran manusia begitu muncul maka unsur yang berperan niscaya sangat rumit. 
Tetapi sebagai pengikut Dafa, semuanya juga punya satu pribadi yang sesungguhnya, 
tujuannya ialah turun ke bumi ingin mendapatkan Fa, baik untuk membantu Shifu 
meluruskan Fa, maupun ingin menyelamatkan makhluk hidup dalam dunia anda 
semula, dengan menganut satu pikiran semacam ini telah datang, sedangkan anda 
yang sesungguhnya memang dilindungi, pribadi anda yang sesungguhnya pada 
awalnya berperan sebagai pembimbing. Tetapi anda sekalian tahu, setelah masuk 
dalam Triloka sama seperti terpendam dalam tanah, lambat laun tidak dapat berperan 
sebagai pembimbing, bahkan sudah tidak berperan lagi. Bukankah Dewa mengatakan 
“Aku telah menciptakan manusia dengan tanah”? Bukankah orang Tionghoa 
mengatakan bahwa Nuwa juga telah menciptakan orang Tionghoa dengan tanah? 
Dilihat dari dunia surga, semua molekul yang ada di bumi, termasuk atom, partikel 
dalam Triloka, segala partikel yang membentuk sesuatu di bumi, dalam pandangan 
mata Dewa semuanya adalah kotor, semua itu adalah tanah, partikel materi di alam 
Dewa lebih mikroskopis, lebih murni, energinya lebih besar. Menurut pandangan 
mereka, tempat manusia ini benar-benar adalah tanah, semua adalah tanah, tubuh 
manusia niscaya terbentuk dan diciptakan oleh partikel dalam Triloka yang dipandang 
oleh Dewa sebagai tanah, oleh sebab itu Dewa mengatakan Ia telah menciptakan 
manusia dengan tanah, menggunakan tanah menciptakan manusia, demikianlah 
maksudnya. Tentu saja di saat Dewa menciptakan manusia, perilaku Dewa dan 
perilaku manusia bukanlah sebuah konsepsi yang sama, dengan sebuah pikiran sudah 
jadi tercipta, tidak perlu menggerakkan tangan. Maka tubuh manusia yang tingkatnya 
begitu rendah, tanpa suatu kemampuan apapun, jika taraf kondisi pikiran anda sesuai 
dengan sesuatu, dia niscaya mengendalikan anda. Jadi dengan kata lain, kehidupan 
pada tingkat berbeda saat menemukan anda menginginkan sesuatu, terikat pada 
sesuatu, kebetulan sesuai dengannya, maka dia akan berperan, bahkan 
mengendalikan anda. Di saat seseorang tidak rasional, melampiaskan amarah, maka 
unsur negatif akan berperan. Segala apapun juga adalah kehidupan, dia memang jahat, 
dia adalah nafsu keinginan, dia adalah kebencian, dia adalah sesuatu yang lain, maka 
dengan sendirinya dia akan berperan. 

Terutama di masa pelurusan Fa, segala kehidupan positif maupun negatif dalam 
alam semesta, mereka semua ingin dapat terselamatkan di dalam pelurusan Fa kali ini, 
termasuk Dewa-dewa yang paling tinggi, yang mahabesar dengan jumlah tak terhingga 
pada tingkat demi tingkat, khususnya makhluk hidup dari dunia mereka itu, maka 
mereka telah menjulurkan sebuah kaki ke atas dunia, ke dalam Triloka, apakah mereka 
rela kehilangan kesempatan menyelamatkan jiwa yang puluhan ribu kalpa juga tak 
kunjung ditemukan? Anda harus menyelamatkan saya, semuanya mengatakan anda 
harus menyelamatkan saya, anda harus menyelamatkan saya, tetapi bentuk 
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perwujudannya tidaklah seperti pemahaman logika di dunia, ketika memohon pada 
seseorang harus sangat sopan, sangat rendah hati baru akan berhasil: sebagaimana 
anda menyelamatkan saya, maka saya sebelumnya harus berterima kasih kepada 
anda, saya berikan kemudahan bagi anda, namun bukanlah demikian. Dalam 
pandangan mereka, anda ingin dapat menyelamatkan saya, maka anda harus dapat 
mencapai tingkatan saya ini baru bisa berhasil, anda harus memiliki keagungan De 
semacam ini, anda baru dapat menyelamatkan saya. Bila anda tidak memiliki 
keagungan De tersebut, anda belum mencapai tingkatan saya yang begitu tinggi, 
bagaimana anda menyelamatkan saya? Dengan demikian dia membiarkan anda 
terjungkal dan mengalami penderitaan, untuk menyingkirkan keterikatan anda, 
kemudian membangun keagungan De anda, setelah anda Xiulian mencapai tingkatan 
yang dimaksud, anda baru dapat menyelamatkan dia, mereka semua berbuat demikian. 

Oleh sebab itu dulu saya mengatakan, pengikut Dafa sebagai seorang praktisi 
Xiulian, memandang masalah haruslah berbalikan dengan manusia. Ada orang merasa 
di saat menjumpai hal yang tidak menyenangkan dia lalu jadi tidak senang, jika 
demikian bukankah anda seorang manusia biasa? Apa bedanya? Di saat menjumpai 
hal yang tidak menyenangkan, tepat adalah saatnya anda mengultivasi diri sendiri, 
mengultivasi hati. Dahulu dalam agama bukankah dikatakan mengarah ke dalam 
mengultivasi hati? Perkataan orang sekarang jangan anda dengar, dia belum tentu 
tahu apa gerangan dari maksud yang sesungguhnya. Anda mengultivasi diri sendiri 
dengan sungguh-sungguh, saat mengalami konflik dan menjumpai masalah, lihatlah 
diri sendiri di mana ada kesalahan, saya harus bagaimana menyikapi hal ini, ukurlah 
dengan Fa. Coba anda pikirkan, bukankah ini adalah Xiulian? Biarpun anda berkultivasi 
sebagai biksu atau biksuni, maupun anda berkultivasi di rumah, bagi manusia biasa 
dapatkah mereka berbuat seperti itu? Tidak dapat, dengan demikian bukankah anda 
sedang mengultivasi diri sendiri? Saat menjumpai hal yang tidak menyenangkan, 
menjumpai hal yang membuat anda marah, menjumpai hal yang menyangkut 
kepentingan pribadi, ego diri mendapat gempuran, namun anda dapat melihat ke dalam, 
mengultivasi diri sendiri, mencari kebocoran diri sendiri, di tengah konflik sekalipun 
anda tidak bersalah juga dapat berlaku demikian: Oh, saya sudah mengerti, saya pasti 
ada suatu hal yang tidak dilakukan dengan baik, sekiranya benar-benar tidak bersalah, 
mungkin juga adalah hutang karma yang terhutang di masa lampau, saya lakukan 
dengan baik, yang harus dibayar maka saya bayar. Terus-menerus menjumpai 
masalah seperti ini, terus-menerus mengalami hal seperti ini, anda terus-menerus 
mengultivasi diri sendiri. Jika orang Xiulian memandang masalah secara demikian, 
mengultivasi diri sendiri dengan prinsip lurus, maka hal-hal tidak menyenangkan yang 
kalian jumpai di tengah manusia biasa bukankah berupa hal yang baik? Anda ingin 
Xiulian, anda ingin melepaskan diri dari Triloka, anda ingin kembali ke tempat anda 
semula, anda ingin menyelamatkan makhluk hidup pada lingkup dunia anda, jika anda 
benar-benar sedang membantu Shifu meluruskan Fa, bukankah semua ini memberikan 
kemudahan bagi anda? Bukankah ini justru agar anda benar-benar mengultivasi diri 
sendiri? Hal-hal tidak baik yang anda jumpai itu bukankah untuk memuluskan jalan bagi 
anda? Mengapa anda jadi tidak senang? 
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Sesungguhnya perkataan ini dalam “Zhuan Falun” pernah saya sampaikan, 
selama beberapa tahun ini saya terus tiada hentinya menyampaikan. Ada orang begitu 
menjumpai masalah konkret justru tidak dapat menahan diri, yang diinginkan adalah 
kesenangan, di tengah konflik tidak mengintrospeksi diri sendiri, bahkan sudah 
bersalah juga tidak mengakui kesalahan. Anda tidak mengultivasi diri sendiri 
bagaimana anda membantu saya meluruskan Fa? Bagaimana saya menugasi anda? 
Seharian yang anda jumpai semua adalah hal-hal yang menyenangkan, dalam 
membantu Shifu meluruskan Fa juga harus memberikan anda hal yang menyenangkan 
untuk dikerjakan, menuruti apa yang anda katakan, hal yang menjadikan anda sebagai 
poros utama maka anda sudi lakukan. Tidak ada hal semacam itu, anda sekalian telah 
melihat bagaimana keadaan manusia di dunia, saya kemarin masih bergurau dengan 
mereka, saya katakan bahwa aktor masa kini, biarpun aktor film maupun aktor drama, 
untuk memerankan orang jahat tidak perlu berpura-pura. (Hadirin tertawa) Orang 
seusia saya, dan yang lebih tua daripada saya, mereka semua tahu, di masa itu 
manusia berhati baik, wujud permukaan baik, tutur bahasanya baik, perilaku dan 
standar manusia berada pada taraf demikian, maka untuk memerankan orang jahat dia 
harus mengupayakan cara bagaimana supaya menyerupai peran tersebut, dia harus 
belajar, harus berlatih, baru dapat memerankan diri sebagai orang jahat. Selang 
beberapa puluh tahun, berapa besar perbedaan manusia ini? Manusia zaman 
sekarang, untuk memerankan orang baik harus memikirkan caranya, harus berpura-
pura, itupun masih tidak menyerupai. Dengan kata lain, manusia di dunia sudah 
demikian merosot ke bawah, apakah anda masih ingin Xiulian di tengah kesenangan? 
Satu sisi manusia dari pengikut Dafa juga sedang berkultivasi di tengah realitas 
manusia, juga ada keterikatan manusia, dengan demikian baru dapat berkultivasi, 
bersamaan juga akan ada kejadian tidak bekerja sama dengan baik, akan ada 
gangguan hati manusia, termasuk anda sendiri. Namun dibicarakan sebaliknya, 
manusia di dunia ini sudah demikian merosot ke bawah, cobaan yang tersedia, 
bukankah justru memberikan kesempatan Xiulian bagi anda? Kekuatan lama memang 
berbuat demikian, mereka memang berpikir secara demikian, ia dengan sengaja 
membuat manusia berubah menjadi rusak, memberikan kondisi bagi pengikut Dafa 
untuk Xiulian, namun ia malah telah menghancurkan dunia, menghancurkan manusia 
di dunia. Tetapi kalian tahu bahwa manusia sekarang, semuanya juga tidaklah 
sederhana. Saya katakan peristiwa pelurusan Fa alam semesta yang begitu besar, 
dalam alam semesta telah diatur dengan sejarah yang begitu jauh lampau, saat tibanya 
pelurusan Fa alam semesta siapa yang menjadi manusia, apakah itu berupa suatu hal 
yang sederhana? Mengapa sekarang manusia begitu mementingkan perlindungan 
lingkungan alam? Pada tahun-tahun sebelumnya ketika lingkungan alam belum dirusak 
hingga demikian parah, manusia sudah membicarakan perlindungan alam, 
perlindungan hewan. Hal apapun juga bukan secara kebetulan, banyak kehidupan 
tingkat tinggi turun ke bawah reinkarnasi ingin menjalin takdir pertemuan dengan Dafa, 
manusia juga sedang bereinkarnasi, jumlah manusia hanya sekian banyak, kulit 
manusia hanya sekian banyak, jika lebih banyak lagi planet bumi ini juga tidak mampu 
menampungnya, maka kehidupan tingkat tinggi ada yang reinkarnasi menjadi hewan 
dan tumbuhan. Banyak kehidupan di tempat manusia ini tidaklah sederhana lagi, 
semua itu bukanlah kehidupan pada umumnya. Lagi pula tak peduli bagaimanapun 
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keadaan di dunia, semuanya juga dikendalikan oleh Dewa, semuanya juga teratur. 
Terjadi kekacauan juga adalah Dewa yang membiarkannya kacau, ini juga adalah 
suatu yang tak teratur di tengah keteraturan. Jika tidak percaya coba kalian amatilah 
semua ini dengan saksama. Tetapi pemeran utama di sini adalah pengikut Dafa, 
semua makhluk hidup sedang menanti kalian untuk diselamatkan, memberikan 
lingkungan Xiulian bagi kalian, bersamaan menanti kalian untuk diselamatkan. 

Seumpama anda tidak berkultivasi dengan baik, saat anda menjumpai hal yang 
tidak menyenangkan anda lalu jadi tidak senang, pekerjaan Dafa juga tidak dilakukan 
lagi, seseorang mengucapkan beberapa patah kata yang tidak enak didengar, anda 
sudah tidak mau menolong dia lagi. (Hadirin tertawa) Namun apakah anda tahu? 
Mereka semua adalah datang demi Fa, mereka dibuat rusak oleh kekuatan lama, oleh 
unsur-unsur yang buruk, oleh naga merah partai jahat PKT di dunia, oleh kehidupan 
yang bermetamorfosis, setan, siluman dan iblis, mereka diindoktrinasi dengan sesuatu 
yang merusak tradisi umat manusia dan kebudayaan ortodoks, diindoktrinasi dengan 
kebudayaan ateis yang jahat, yang membangkitkan manusia bertempur dengan 
manusia, manusia bertempur dengan bumi, manusia bertempur dengan langit, dengan 
sengaja merusak kebudayaan tradisional Tiongkok, itu adalah ciptaan Dewa. Yang 
diindoktrinasi adalah filosofi pertempuran yang jahat dari partai jahat, ini adalah kontra 
alam semesta, bahkan iblis juga ingin memusnahkannya. Jika bukan demi pelurusan 
Fa, iblispun akan memusnahkannya, karena ia adalah metamorfosis, adalah sesuatu 
yang sama sekali tidak semestinya eksis dalam alam semesta. Dikarenakan pelurusan 
Fa, kekuatan lama sedang melindunginya, memanfaatkan dia untuk menguji pengikut 
Dafa, Shifu menentang kekuatan lama semata-mata tidak menyetujui cara perbuatan 
mereka yang demikian, Shifu ada cara yang lain. Tetapi tak peduli bagaimanapun, 
keadaan di dunia sudah mencapai taraf yang demikian. Sebagai pengikut Dafa, kalian 
tidak boleh mengendurkan diri terhadap Xiulian diri sendiri, yaitu harus secara ketat 
mengultivasi diri sendiri dengan baik, makin kacau akan makin dapat mengultivasi diri 
sendiri di tengah kekacauan, di saat makin menjumpai cobaan, makin menjumpai hal-
hal yang tidak menyenangkan, akan makin dapat memandang masalah secara 
berbalikan: semua ini adalah anak tangga yang disiapkan bagi diri sendiri untuk Xiulian, 
untuk meningkatkan diri. Coba anda katakan bukankah demikian? (Para pengikut: betul. 
Tepuk tangan) 

Anda sekalian sudi mendengarkan Shifu berceramah Fa, Shifu dapat 
mengutarakan hal-hal tersebut dengan jelas, betulkah demikian? (Para pengikut: betul.) 
Saya beri tahu kalian, jiwa kalian yang hakiki itu lebih jelas akan hal ini daripada apa 
yang saya utarakan, karena Shifu sekarang sedang berbicara dengan bahasa manusia, 
sedangkan pribadi kalian yang sesungguhnya, sudah mengerti sekali, hanya saja ia 
telah terpendam oleh unsur-unsur pasca lahir dalam Triloka, serta konsep, pengalaman, 
akumulasi pengetahuan yang terbentuk oleh benda-benda buruk tersebut bagi anda, 
ibarat tanah telah membenamkan anda di sini, pikiran sejati anda tak dapat muncul ke 
luar, maka harus berkultivasi. Yaitu merangkak ke luar, singkirkan polusi tersebut, 
mencuci bersih diri sendiri. Kalian di tengah Xiulian justru sedang melakukan hal ini, 
bersamaan itu di tengah penderitaan masih harus menyelamatkan makhluk hidup. 
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Jangan lupa, kekuatan lama telah membuat orang-orang di dunia sekarang ini, 
terutama orang Tionghoa, semua dibuat rusak, ucapan di bibir mengatakan untuk 
memberikan lingkungan Xiulian bagi kalian, namun setelah kalian berhasil kultivasi -- 
alam semesta malah telah sirna, hanya tinggal kalian sebagai panglima tanpa prajurit 
berada di masing-masing tempat. Oleh sebab itu orang-orang tersebut harus 
diselamatkan, sekalipun di tengah penderitaan juga harus menyelamatkan mereka, ini 
adalah keagungan De pengikut Dafa, adalah sesuatu yang tak dapat diwujudkan oleh 
manusia biasa, dalam sejarah tidak ada siapapun yang pernah melakukan! Semuanya 
juga berteriak menyelamatkan makhluk hidup, menyelamatkan makhluk hidup, tidak 
ada siapapun yang melakukan, namun kalian sedang melakukan! (Tepuk tangan) 

Akan tetapi, saya sudah mengatakan pelurusan Fa pasti berhasil, memang 
demikian, (Shifu tersenyum) berjalan hingga tahap sekarang, sudah mendekati tahap 
akhir. Tak peduli bagaimanapun, mengapa dikatakan pelurusan Fa pasti berhasil? 
Karena sejak awal hingga akhir, Fa sudah jadi, semata-mata menyelamatkan 
kehidupan belaka. Tadi saya mengutarakan struktur alam semesta, tujuannya ialah 
memberi tahu anda sumber gangguan pikiran dari beragam kehidupan pada berbagai 
tingkat terhadap anda. Saya beri tahu anda sekalian, anda yang sesungguhnya 
dikuasai oleh diri sendiri, tetapi kekuatannya kurang, bahkan tak berdaya, karena 
kekuatan lama alam semesta jauh lebih besar, anda masih dibenam pula oleh prinsip 
berbalikan dari Triloka, oleh sebab itu harus Shifu yang mengawasi anda dan 
membantu anda, menguasai semua ini. Tidak sebatas itu, secara paling pokok saya 
menguasai segalanya, termasuk sesuatu yang tidak ada hingga yang ada, semua itu 
tidak dapat diungkapkan melalui contoh dengan menggunakan bahasa manusia, 
dengan cara apapun juga tidak dapat diungkapkan secara jelas, kekuatan itu paling 
besar, menopang segala kehidupan, menopang segala sesuatu dari mikroskopis 
hingga makroskopis, semuanya dalam pengendalian, tak peduli Dewa yang seberapa 
tinggi, juga dikendalikan di sana. Bentuk alam semesta, situasi di dunia, segala sesuatu 
dari yang tinggi hingga yang rendah, ingin muncul keadaan yang bagaimana maka 
muncullah keadaan tersebut, ingin melakukan sesuatu maka dilakukan sesuatu. Anda 
sekalian sudah tahu mengapa sekarang pelurusan Fa dilakukan secara demikian, 
adalah untuk mempertahankan kehidupan orisinal, ini sangat sulit, dikarenakan 
kehidupan yang diselamatkan harus mengenali dengan jelas baik dan jahat di tengah 
dunia yang kacau, dan berubah menjadi baik, pengikut Dafa juga harus berhasil 
kultivasi di tengah dunia yang kacau, mencuci bersih diri sendiri, itu barulah memenuhi 
syarat. 

Saya dahulu pernah mengatakan pada anda sekalian, Dewa menciptakan sesuatu 
dengan sekali pikir langsung jadi, Dewa yang paling tinggi menciptakan alam semesta 
juga dengan sekali pikir langsung jadi, karena dia memang punya kecerdasan yang 
begitu tinggi dan kekuatan yang begitu besar, dalam lingkup dia itu niscaya ada medan 
yang begitu besar, di dalam medan tersebut terdapat partikel yang begitu banyak 
tingkatnya. Seandainya partikel yang bertingkat-tingkat dari besar hingga kecil 
semuanya adalah kehidupan, coba anda pikirkan, ketika pikirannya ingin melakukan 
sesuatu, segala molekul, segala kekuatan, semua partikel adalah kehidupan, tak peduli 
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betapa besar dan betapa mikroskopis semuanya berperan secara bersamaan waktu, 
semuanya bekerja mengikuti perintah, dan juga melampaui segala ruang dan waktu 
apapun, bukankah dengan sekejap sudah jadi? Ini adalah keajaiban, ini adalah Dewa 
menciptakan sesuatu, dengan sekali pikir langsung jadi. Dewa dan Buddha tidak 
bergerak, sedangkan yang benar-benar bergerak adalah segenap partikel, dengan 
sekejap sudah terbentuk, sudah jadi, ada yang menciptakan tingkat ini, ada yang 
menciptakan tingkat itu, ada yang menciptakan benda ini, ada yang menciptakan 
benda itu, dengan demikian densitasnya jadi besar. Manusia sudah tidak memiliki 
keahlian apapun, manusia sudah tidak memiliki kemampuan tersebut, manusia harus 
melakukan dengan menggerakkan tangan, sedikit demi sedikit menyelesaikan apa 
yang dia inginkan di dalam waktu dari ruang dimensi ini, ini adalah manusia. 

Bagi kalian sebagai pengikut Dafa, makin menjelang terakhir makin harus 
menempuh jalan sendiri dengan baik, manfaatkan waktu dengan ketat mengultivasi diri 
sendiri dengan baik. Sudah melakukan segudang pekerjaan, saat menolehkan kepala 
melihat, semuanya dilakukan dengan menggunakan hati manusia. Manusia melakukan 
pekerjaan manusia, bukan dengan menggunakan pikiran lurus, di dalamnya tiada 
keagungan De dari pengikut Dafa. Jadi dengan kata lain, dilihat dari pandangan mata 
Dewa, itu adalah pekerjaan serampangan, meskipun sudah dilakukan, namun itu bukan 
keagungan De, juga bukan Xiulian. Coba anda katakan bukankah ini dilakukan dengan 
sia-sia? Oleh sebab itu harus belajar Fa dengan baik, itu adalah jaminan pokok bagi 
kalian untuk balik ke posisi semula. (Semua pengikut bertepuk tangan) Perkataan ini 
bukanlah sesuatu dari hasil pemikiran Shifu secara sembarangan, yang Shifu utarakan 
pada kalian adalah Fa alam semesta. Apa yang dibicarakan tadi seyogianya memberi 
tahu anda sekalian, jangan sekali-kali mengendurkan Xiulian, jangan sekali-kali 
mengendurkan belajar Fa, haruslah dengan sungguh-sungguh, dahulu belum belajar 
dengan baik, hari ini Shifu membicarakan sekali lagi kepada anda, setelah pulang anda 
harus membaca buku dan Xiulian dengan sungguh-sungguh, pikirannya jangan 
melantur. (Semua pengikut bertepuk tangan) 

Anda sekalian mungkin ada banyak pendapat tentang masalah sehubungan 
dengan Shen Yun, saya juga sekalian menjelaskannya. Anda semua sudah tahu, 
pengikut Dafa telah menyelenggarakan banyak proyek, tujuannya adalah menyingkap 
penganiayaan kejahatan, bersamaan itu di tengah fitnahan, manusia di dunia yang 
teracuni -- telah melangkah bersama kejahatan, dan tertipu oleh wujud palsu, ini justru 
sangat berbahaya, maka kalian harus menyelamatkan manusia di dunia, ungkapkan 
fakta sebenarnya, ini adalah yang harus kalian lakukan dengan baik sekarang. 
Berbagai proyek yang kalian kelola benar-benar dapat dikatakan telah berperan besar, 
bukan hanya besar perannya, bahkan berperan sangat krusial. Maka Shen Yun 
menggunakan bentuk kesenian menyelamatkan manusia, hal ini saya tidak perlu 
bicarakan dengan jelas, kalian semua juga sudah tahu, dahulu saya juga pernah 
menjelaskannya. Maka berbicara tentang kesenian Shen Yun, ingin melakukan 
pertunjukan keliling di seluruh dunia, tuntutan pada titik tolaknya jadi lebih tinggi. 
Bagaimana tingginya? Pada awalnya saya sudah berpikir, tanpa memiliki efek 
pertunjukan yang unggul maka tidak akan dapat menggetarkan hati manusia, juga tidak 
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dapat menyelamatkan manusia. Bangsa manapun menganggap taraf kesenian sendiri 
bagus, saya bukan mengatakan bagaimana bangsa tersebut, bangsa manapun sangat 
menjunjung tinggi kesenian bangsanya sendiri, hal ini bagi manusia tak ada yang perlu 
dikomentari. Oleh karena itu kadang kala saya juga berpikir, orkes simfoni, tarian balet 
dan opera Italia yang diakui internasional, karya tersebut telah menjadi bentuk 
kesenian yang paling tipikal, paling menonjol dan paling unggul dari kesenian di dunia. 
Terutama orang-orang arus utama masyarakat, semua suka menyaksikan, senang 
menyaksikannya. Sedangkan pertunjukan aliran modernis yang benar-benar 
melangkah di baris depan, hanya memiliki pangsa pasar di tengah sejumlah kecil 
lapisan menengah ke bawah, lapisan buruh dan juga di antara mahasiswa. Setelah 
tamat kuliah, mahasiswa-mahasiswa tersebut segera terlepas dari lingkungan kampus, 
dengan sendirinya masuk dalam masyarakat arus utama. Beginilah keadaannya. 

Anda sekalian tahu, kita ingin menggunakan bentuk kesenian untuk 
menyelamatkan manusia, jika anda tidak mempunyai sebuah bentuk kesenian yang 
unggul, maka anda tidak akan dapat menyelamatkan manusia, mengapa? Jika 
pertunjukan di atas panggung semua dibantu oleh Dewa, manusia mengeluarkan suatu 
pikiran yang demikian: “Aduh, pertunjukan anda ini buruk sekali, tidak memenuhi 
standar”, tiada hentinya ditertawai. Coba kalian pikirkan, pertunjukan itu dibantu oleh 
Dewa, dengan demikian bukan hanya tidak dapat menyelamatkan manusia, bahkan 
manusia telah berbuat dosa, ini tentu tidak dibenarkan, maka harus mempunyai sebuah 
bentuk kesenian yang unggul. Shen Yun mengadakan pertunjukan keliling ke banyak 
negara di dunia, jika bentuk kesenian anda dan standar kesenian anda tidak unggul, 
tidak dapat mencapai standar mereka, orang-orang tidak akan mengatakan anda 
bagus, maka anda tidak dapat menyelamatkan manusia, oleh sebab itu anda harus 
memiliki sebuah keunggulan yang menyerupai keajaiban. Siapa pun akan mengatakan 
bagus, siapa pun tidak dapat mengatakan anda tidak bagus, anda baru dapat 
menyelamatkan orang tersebut. Grup kesenian Shen Yun harus memiliki sebuah titik 
awal yang tinggi barulah memenuhi syarat. Pada awalnya memang dilakukan dengan 
memilih sejenis bentuk kesenian semacam ini, yang berupa tari dan lagu, dengan 
tujuan agar ia dapat dipahami, dapat diterima dan dapat dimengerti oleh berbagai 
bangsa di dunia. Lagi pula saya juga ingin memberikan sebuah contoh kepada proyek 
lain, supaya mereka melihat bagaimana Shen Yun melakukannya, untuk dijadikan 
sebagai referensi, maka menyangkut kualitas pertunjukan dan pelatihan anggota, 
dalam aspek ini semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, pada kenyataan telah 
memperoleh hasil yang sangat bagus. Ketika kalian mulai menjual tiket di berbagai 
tempat, tidak berani mengatakan pertunjukan kami adalah yang terbaik, namun hasil 
pertunjukan Shen Yun yang unggul membuat kalian semua percaya diri, kemudian 
makin dilakukan hati makin merasa mantap, maka juga sudah berani mengatakan ini 
adalah yang terbaik. (Tepuk tangan) 

Tentu saja saya bukan ingin memberi tahu kalian betapa unggulnya kalian, hanya 
memberi tahu kalian: sebuah hasil pertunjukan yang sangat baik, ditambah dengan 
bantuan Dewa, itu tidak dapat dihasilkan oleh manusia, energi yang keluar semuanya 
adalah “Sejati, Baik, Sabar”. Biarpun dalam gerakan tarian mereka, lagu yang 
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dinyanyikan serta suara musik yang dilantunkan, di dalamnya semua ada kandungan 
energi positif tersebut, bahkan corak warna di atas panggung semua memancarkan 
energi yang positif. (Tepuk tangan) Segala apapun juga adalah materi, sebuah efek 
kesatuan yang positif seperti ini niscaya akan bermanfaat bagi manusia, maka ada 
orang sakitnya telah sembuh ketika sedang menonton pertunjukan; begitu keluar 
rumah menerima sebuah telepon, wah, kabar baik telah datang, semula sedang 
mengalami suatu rintangan besar dalam kehidupan, dengan seketika sudah teratasi, 
tidak tahu mengapa terjadi demikian, pokoknya setelah menonton pertunjukan ini jadi 
gembira, banyak masalah telah berubah. Karena kemalangan manusia berasal dari 
karma, adalah terakumulasi dari perbuatan buruk yang dilakukan manusia dahulu, 
terakumulasi makin banyak -- kemalangan makin besar, setelah besar, manusia akan 
mengalami bencana. Kemalangan itu mungkin akan mengakibatkan bencana bagi 
masa depan hidup anda, juga mungkin membuat tubuh anda menderita, mendapat 
penyakit. Seusai menonton pertunjukan Shen Yun karma tersebut telah dilenyapkan, 
energi positif dalam pertunjukan ini telah memerankan fungsi tersebut, coba kalian 
pikirkan, kemalangan yang terdahulu itu apakah masih ada? Sudah tidak ada lagi, 
karena kemalangan itu diakibatkan oleh karma, ini adalah sebabnya mengapa manusia 
dapat memperoleh manfaat dalam arena pertunjukan. 

Tidak hanya sebatas itu, kalian semua tahu, kebudayaan Tiongkok adalah 
kebudayaan warisan Dewa, saya juga pernah mengatakan kepada kalian: “dinasti” di 
Tiongkok dan “negara” tidaklah sama pengertiannya, sebutan “kaisar” di Tiongkok dan 
“raja” dari negara lain juga tidaklah sama pengertiannya, sebutan “dinasti” adalah 
lambang dari satu periodik umat manusia, “kaisar” dan “raja” sangat besar 
perbedaannya. Kaisar adalah tuan rumah dari satu dinasti, raja di atas raja, di bawah 
kaisar adalah raja, asalkan suatu negara masih dalam jangkauan penguasaan, kaisar 
pada dinasti saat itu akan mengangkat seseorang menjadi raja dari negara tersebut, 
penerus raja juga harus kaisar yang tunjuk baru dinyatakan sah, ini dikarenakan 
Tiongkok adalah pintu gerbang bagi mereka dari surga berbeda yang ingin turun ke 
bumi menjadi manusia, juga merupakan balairung utama untuk datang ke sini menjalin 
takdir pertemuan dan menjadi penguasa dinasti, selanjutnya pada tahap terakhir 
sejarah menyambung takdir pertemuan menunaikan janji diri sendiri. Kebudayaan satu 
dinasti berasal dari manusia langit satu dinasti itu, yang dibawa datang adalah pakaian 
dan aksesori yang berbeda serta kebiasaan hidup yang berbeda, bahkan berbeda pula 
dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Setiap pergantian dinasti akan terjadi 
perubahan-perubahan tersebut. Tentu saja bicara tentang pergantian dinasti pada 
manusia, di tempat manusia ini ada sebuah prinsip yang disebut “dengan kekuatan 
militer menaklukkan dunia, yang menang menjadi penguasa negara”, ini adalah prinsip 
terbalik, bukan prinsip yang lurus. Di tempat manusia ini memang adalah berprinsip 
terbalik, harus menyesuaikan prinsip di tempat manusia ini, maka akan terjadi 
peperangan, penguasa digulingkan, bila tidak dia juga tidak akan angkat kaki. Lalu 
manusia yang datang ke Tiongkok pada setiap dinasti ke mana mereka pergi? Jika 
semuanya menanti di Tiongkok juga tidak akan tertampung, maka mereka pergilah ke 
negara-negara lain. Oleh sebab itu ada banyak negara dan banyak bangsa, perbedaan 
etnis dikarenakan Dewa yang berbeda telah menciptakan kulit manusia yang berbeda, 



54 
 

namun Yuanshen-nya belum tentu adalah etnis tersebut. Ketika pertama kali datang 
dari langit reinkarnasi ke bumi terlebih dulu datang ke Tiongkok, reinkarnasi di sana, 
membentuk satu dinasti, kemudian reinkarnasi lagi ke negara lain atau daerah lain, 
sebagai sebuah negara atau suatu bangsa, menanti sampai akhirnya Dafa disebarkan, 
pelurusan Fa dimulai. 

Maka coba kalian pikirkan, peradaban Tiongkok selama 5.000 tahun siapa yang 
mengukuhkan? Adalah seluruh umat manusia. Dewa memang ingin menggunakan 
kebudayaan Tiongkok di saat pelurusan Fa, dari itu juga adalah Dewa yang 
mengukuhkan, semula memang adalah kebudayaan semi Dewa. Benda-benda di sini 
betapa indahnya, merupakan kegemilangan selama peradaban 5.000 tahun, termasuk 
kisah sejarahnya -- banyaknya sungguh tak terhitung, semua itu adalah satu per satu 
titik terang dari kebudayaan warisan Dewa, kebudayaan yang dikukuhkan selama 
proses penciptaan, dari manusia masa lampau hingga manusia dengan cara pemikiran 
modern. Lalu kebudayaan semacam ini ditampilkan, coba anda pikirkan, apakah ini 
tidak menarik disaksikan? Apakah bukan karya klasik? Suka atau tidak orang-orang 
menyaksikannya? Biarpun anda hidup di pelosok manapun di seluruh dunia, saat 
menyaksikan kebudayaan ini, menyaksikan benda-benda tersebut, selalu merasa 
sangat akrab, seolah-olah diri sendiri turut mengalaminya, seolah-olah diri sendiri 
pernah berada di sana, semua berperasaan demikian. Memang begitulah kiranya, 
biarpun anda bereinkarnasi ke manapun, ingatannya masih eksis. Ibarat steker listrik ini, 
sekali dicolok langsung sudah sambung listriknya. Tetapi lama-kelamaan diri anda 
yang sejati telah terpendam di dalam tingkah laku, konsep, cara hidup yang terbentuk 
oleh prinsip berbalikan di dunia, berbagai sifat hati manusia, keterikatan, konsep-
konsep berbeda yang terbentuk pasca lahir, serta apa yang telah anda pelajari dalam 
masa kehidupan sekarang ini, semua itu dapat menutupi segala sesuatu yang anda 
miliki dahulu. Dipendam di dalam sehingga anda tidak ingat secara jelas apa 
gerangannya, tetapi anda niscaya terharu. Sisi yang mengerti merasa terharu, juga 
sangat mengerti dan tahu apa yang disaksikan, yaitu pribadi anda yang sesungguhnya 
tahu, namun permukaan manusia tidak dapat mengungkapnya dengan jelas; otak ini 
tidak dapat difungsikan dengan menggunakan dalil yang ada sekarang, pabrik 
pengolahan ini tidak dapat menghasilkan, menyusun apa kandungan perasaan tersebut, 
begitulah perasaan yang ada, oleh sebab itu kekuatan yang diperankan oleh Shen Yun 
sangat besar dalam menyelamatkan manusia. 

Bersamaan itu Shen Yun juga memberi tahu para penonton, demi menindas Falun 
Gong, PKT telah mengarang banyak kebohongan. Sesungguhnya PKT dalam setiap 
kali gerakan juga berbuat demikian, pertama dikarang segudang desas-desus terhadap 
anda, kemudian memanfaatkan orang Tiongkok untuk menganiaya orang Tiongkok, 
membangkitkan kemarahan rakyat. Dia menerapkan “satu opini”, anda tidak dapat 
berbicara, anda baik atau buruk tidak ada yang tahu, dia bilang baik atau buruk, surat 
kabar dan siaran pemancar seluruh negeri di bawah kendalinya serentak menyerang 
anda secara merambah langit dan menyelimuti bumi. Dalam sejarah siapa yang dapat 
bertahan melebihi tiga hari atas gempurannya? Dengan sebuah surat kabar saja sudah 
cukup membuat seseorang jatuh. Partai jahat PKT sejak dulu bukankah demikian? 
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Namun bagaimanapun ini adalah sekelompok orang yang Xiulian, tidak dapat 
dijatuhkan. Akan tetapi, racun yang ditimbulkan sangat dalam, telah mencelakakan 
orang-orang di dunia, membuat mereka berpihak pada PKT dan mencaci Dafa, 
mencaci pengikut Dafa. Ini adalah sekelompok orang yang Xiulian, dan juga ingin 
menyelamatkan orang-orang di dunia, coba kalian pikirkan, bukankah orang 
bersangkutan telah berbuat dosa? Namun perbuatan dosa manusia ini jika dibicarakan 
sebaliknya, juga dikarenakan orang Xiulian. Maka ditinjau dari sudut pandang tersebut, 
apakah pengikut Dafa tidak menyelamatkan mereka? Juga harus diselamatkan. 
Pertunjukan grup kesenian Shen Yun, penampilan para pemainnya, rancangan alur 
cerita dari acaranya, bahkan suatu gaya, lirik lagu yang dinyanyikan Shen Yun, musik 
yang diciptakan Shen Yun, semuanya adalah kebudayaan Tiongkok yang tradisional, 
ortodoks dan asli. Ia merupakan basis kandungan budaya selama 5.000 tahun yang 
dikukuhkan oleh umat manusia seluruh dunia, melalui sebuah penampilan ini, orang-
orang juga sudah mengerti, sama seperti menilai orang lain, dengan beberapa patah 
kata, sekilas pengamatan wajah, sudah tahu orang tersebut baik atau jahat. Dengan 
penampilan selama dua jam lebih di atas panggung pentas, orang-orang telah mengerti 
ini adalah sekelompok manusia semacam apa. Pertunjukan dengan ketulusan dan 
keindahan yang murni, bukanlah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh manusia modern 
pada umumnya. Tadi saya masih membicarakan, bahwa sekarang untuk memerankan 
orang baik haruslah berpura-pura, yang ini tidak dapat dihasilkan dengan berpura-pura, 
ini adalah ekspresi alami dari alam lubuk hati, lagi pula orang Xiulian tubuhnya sangat 
murni. Banyak penonton melihat para pemain begitu bajik, senyumnya juga tidak 
seperti pemain pada umumnya berupa senyum buatan yang ingin mencari muka, 
mereka seutuhnya adalah ekspresi alam lubuk hati dengan kebajikan yang murni dari 
orang Xiulian. Orang-orang begitu melihat bukankah sudah mengerti? Praktisi Falun 
Gong adalah orang yang bagaimana. Tentu saja di tengah acara ada sesuatu yang 
membangkitkan kebajikan manusia dan keindahan ortodoks, juga ada alur cerita 
tentang penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong, maka fungsi yang diperankan 
telah kalian lihat, pada dasarnya adalah positif, 95% lebih dari penonton, kita sisakan 
sedikit, setelah menyaksikan pertunjukan semua mengatakan bagus, dan juga rasanya 
sangat terguncang, karena pertunjukan zaman sekarang, hal-hal yang positif sangat 
sedikit, tidak dapat dikatakan tidak ada, hanyalah sangat sedikit. 

Lalu hanya mengandalkan pementasan yang bagus masih tidak memenuhi syarat, 
Shen Yun baru mulai berkembang, banyak daerah tidak paham, tidak tahu tentang 
Shen Yun. Tak peduli bangsa apapun, di mana Shen Yun mengadakan pertunjukan, 
khalayak di sana hanya tahu grup tari balet mereka, gedung pertunjukan mereka, grup 
orkes simfoni mereka, mereka tidak tahu Shen Yun itu siapa, maka dalam periode 
tersebut pengikut Dafa dapat memerankan fungsi yang besar, dalam proses 
mempromosikan Shen Yun benar-benar telah memerankan fungsi yang besar, yaitu 
membantu Shen Yun menyelamatkan manusia. Sesungguhnya dikatakan membantu 
Shen Yun juga adalah membantu anda, karena hal apapun yang anda lakukan juga 
adalah sedang mengultivasi diri sendiri, lagi pula orang yang diselamatkan oleh Shen 
Yun juga ada bagian anda, ini adalah pasti, keagungan De anda juga ada di dalamnya. 
Hal ini pada tahap sekarang adalah upaya keras kalian bersama untuk menyelamatkan 
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manusia, tetapi Shifu selalu ada satu pemikiran, jika kita hanya mengandalkan 
keunggulan dari pementasan para pemain, sedangkan pengikut Dafa setempat tidak 
bekerja sama dengan baik, tidak melakukan dengan baik, maka penonton juga tidak 
akan datang; pada tahap sekarang ini jika kalian semua saling bekerja sama, 
menerobos situasi, dalam waktu singkat dapat seperti Kanada bagian timur dan Taiwan, 
situasi sudah diterobos, orang-orang semua sudah tahu, ketika Shen Yun datang lagi 
mengadakan pertunjukan, maka kita tidak perlu menggunakan waktu yang begitu lama, 
serta tenaga manusia dan sumber materi yang begitu besar. Anda sekalian berada 
dalam berbagai proyek, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jika semuanya 
terjun ke Shen Yun mengabdikan diri, apapun dikesampingkan, Shifu sungguh tidak 
ingin membiarkan kalian seperti ini dalam jangka panjang, tetapi pada tahap sekarang 
ini saya justru ingin agar kalian mengonsentrasikan tenaga untuk menerobos situasi. 

Empat tahun telah berlalu, ada sebagian daerah sudah diterobos, ada sebagian 
daerah bukan saja belum diterobos, malah makin parah, bahkan timbul masalah yang 
sungguh tidak seharusnya terjadi. Ini adalah jarak kesenjangan Xiulian, ini adalah 
perwujudan penyelamatan manusia yang dilakukan dengan hati yang berbeda. Saya 
semula ingin menggunakan waktu selama tiga tahun untuk menerobos situasi 
pertunjukan, selanjutnya tidak usah mengerahkan begitu banyak pengikut Dafa, 
dengan demikian harus terlebih dahulu menerobos masyarakat arus utama, seluruh 
masyarakat baru dapat diterobos. Sesungguhnya ini hanyalah suatu strategi. Tetapi 
anda bilang ingin menggarap masyarakat arus utama lalu dapat dilakukan begitu saja? 
Jika tidak ada penonton yang datang bukankah sama saja? Anda bilang ingin 
menggarap yang itu lalu bisa digarapnya? Bukan demikian, anda harus menggunakan 
sejumlah bentuk pendekatan. Bentuk yang bagaimana? Anda harus memasang harga 
tiket masyarakat arus utama, orang-orang akan menyaksikan; anda harus menerapkan 
penanganan dan cara promosi gaya masyarakat arus utama. Semua ini jika tidak dapat 
mengikuti perkembangan, juga tidak benar. Tetapi begitu saya mengatakan menggarap 
masyarakat arus utama, praktisi yang beberapa tahun lalu membagikan brosur di jalan, 
mereka sudah terbiasa di daerah pecinan berteriak mempromosikan tiket, tiket yang 
terjual juga cukup berhasil, penonton memang berdatangan, bahkan yang datang tidak 
sedikit, seluruh arena pertunjukan juga penuh, namun apakah kalian tahu bagaimana 
orang-orang tersebut sampai berdatangan? Adalah dengan mengerahkan seluruh 
tenaga pengikut Dafa baru berhasil demikian! Apakah boleh begini terus dalam jangka 
panjang? Tidak boleh! Maka kita harus memikirkan sebuah cara untuk menerobos 
situasi ini, dari itu Shifu seyogianya ingin terlebih dahulu menggarap masyarakat arus 
utama. Hal ini membuat banyak praktisi tidak memahami: Mengapa saya dulu jual tiket 
cukup berhasil…? Ada sebagian harga tiket sangat rendah, ada kalanya juga diberikan 
gratis, apakah kita selamanya melakukan secara demikian? 

Di masyarakat Barat uang sekian senilai barang mutu sekian, pertunjukan kita 
yang begitu tinggi kelasnya, anda bersikeras menjualnya bagaikan barang di kaki lima. 
Shifu tidak ingin begitu, maka saya beri tahu anda sekalian bagaimana menggarap 
masyarakat arus utama. Sesungguhnya Shifu ingin melakukan sesuatu, pasti bukan 
sekali pikir lalu sudah selesai, saya harus melakukan banyak persiapan sebagai alas, 
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kalian tidak dapat melihatnya, para Dewa juga sedang mengerjakannya. Segalanya 
sudah disiapkan sebagai alas, yang kurang adalah usaha anda untuk melakukan, justru 
tidak dapat melangkah maju setapak. Bagaimana menggarap masyarakat arus utama 
ini? Tidak sanggup dilakukan, datang ke kawasan terpandang bertemu seseorang juga 
tidak berani berbicara, tangan menggenggam brosur diliputi rasa takut, coba katakan 
apakah anda dapat menyelamatkan orang? Orang tersebut segera akan merasa anda 
ini tidak dapat dipercaya, bukankah demikian? Sesungguhnya tidak perlu anda terlalu 
menguras pikiran, anda bersikaplah terbuka dan penuh kemuliaan. Anda adalah 
pengikut Dafa, apakah anda tidak tahu bahwa anda sedang menyelamatkan manusia? 
Apakah tiket Shen Yun tidak sebanding dengan uang sekian? Sebanding! Saya beri 
tahu kalian, (tepuk tangan) seandainya masyarakat arus utama di Barat dapat 
menghasilkan sebuah pertunjukan kelas satu seperti ini, berhasil jadi seperti ini, 
apakah anda tahu berapa harga selembar tiket yang akan mereka jual? Di kota 
manapun juga akan dijual dengan harga paling rendah 500 dolar perlembar. (Tepuk 
tangan) Kita juga tidak jual semahal itu, apa yang anda takuti? Anda juga tidak 
menghendaki uang lebih darinya, anda benar-benar adalah sedang menyelamatkan dia. 
Hati praktisi justru tidak mantap, pergi ke sana mengendarai mobil juga tidak berani 
turun dari kendaraan, sampai di sana berkeliling satu putaran, lalu mengatakan dia 
sudah pergi. Kalau bukan demikian, dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, di 
kawasan elite dia lempar brosur di sini selembar, di sana selembar, semua gaya 
perbuatannya seolah-olah tidak layak diketahui orang. Memang ada sebagian orang 
sangat antipati terhadap isi email sampah, selalu ada sejumlah cara yang tidak 
disetujui. Tetapi anda harus membedakan dalam hal apa, hal yang demikian besar, 
manusia semua sedang menanti untuk diselamatkan, asalkan anda tidak keterlaluan, 
orang-orang tentu akan memahami. Di antara kita benar-benar ada yang melakukan 
dengan sangat baik, berkunjung ke kawasan terpandang dengan berlaku wajar dan 
luwes, kemudian dengan tenang menyampaikannya kepada orang bersangkutan, 
sekali disampaikan dia langsung menyatakan sangat gembira, sepertinya dia sedang 
menanti anda. Sesungguhnya memang demikian, semua alas sudah disiapkan, yang 
kurang adalah pikiran lurus anda untuk melakukan hal ini, justru tidak memiliki pikiran 
lurus tersebut. 

Anda sekalian tahu penyebab sulitnya penjualan tiket tahun lalu, di samping itu 
ada sebagian praktisi memancarkan pikiran lurus secara kolektif. Memancarkan pikiran 
lurus tentu untuk memberantas kejahatan yang menghalangi penyelamatan manusia, 
sesungguhnya kejahatan sudah tidak begitu banyak lagi, memberantas kejahatan tentu 
adalah hal yang baik, begitu banyak orang memancarkan pikiran lurus apakah tidak 
berfungsi? Tentu berfungsi. Namun di antara kita ada orang di saat memancarkan 
pikiran lurus apa yang ia pancarkan? Ia duduk di tempat menegakkan telapak tangan 
namun pikirannya bukan pikiran lurus, ia berpikir: Mengapa tahun ini dilakukan secara 
demikian? Saya tahun lalu menjual tiket sangat berhasil, oh! Mengapa suruh saya 
memancarkan pikiran lurus di sini, tidak memperkenankan saya pergi menjual tiket? 
Mengapa harus menggarap masyarakat arus utama? Tiket ini begitu mahal, apakah 
orang-orang mampu membelinya? (Hadirin tertawa) Kalian sekarang mendengarnya 
merasa sangat menggelikan, namun itu adalah sebuah fenomena yang sangat umum. 
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Apakah kalian tahu? Benda yang dipancarkan itu telah membentuk sesuatu yang 
bersifat merekat di seluruh dunia, kejahatan dalam jumlah sedikit saja sudah dapat 
mengganggu kalian, namun kalian malah tidak dapat memberantasnya, hal ini secara 
langsung menghalangi penjualan tiket pengikut Dafa dan menghalangi pengikut Dafa 
yang sungguh-sungguh memancarkan pikiran lurus, sehingga kejahatan tidak dapat 
diberantas. Bila kejahatan datang mengacau, kalian memancarkan pikiran lurus 
langsung memberantas dan membasminya, dia lari ketakutan; namun dalam hal 
menyangkut pengikut Dafa, kita malah tidak dapat membasminya. Berhubung selisih 
satu pikiran darinya, dia dalam masalah ini belum cukup memahami, maka bagaimana 
anda jadinya? Apa boleh buat, bahkan Shifu juga tidak dapat mengatasinya, karena 
saya harus menunggu kalian praktisi yang kultivasinya baik, pada kesempatan ini 
berkultivasi dengan lebih baik lagi, menempuh sepotong jalan ini hingga selesai. Tak 
peduli bagaimanapun masih ada sebagian praktisi yang melakukan dengan baik, 
biarlah diupayakan sekuat tenaga, akhirnya berhasil menerobos. Tetapi tahukah kalian? 
Orang-orang yang semula tahun lalu harus diselamatkan, malah selamanya sudah 
hilang kesempatan, karena pelurusan Fa tiada hentinya bergerak maju ke depan, 
setahap demi setahap, sampai suatu tingkat diperuntukkan bagi orang tingkat itu, di 
atas telah sampai dunia surga tersebut, telah sampai badan langit tingkat itu, maka 
yang datang menyaksikan adalah orang dari tingkat itu, lain kali tempat duduk itu 
diperuntukkan bagi orang lain bukan untuk dia. Tahukah kalian berapa banyak 
kehidupan yang kehilangan?! Melihat kursi-kursi kosong di arena pertunjukan, apakah 
kalian tahu bagaimana perasaan saya? 

Banyak pengikut Dafa mengatakan “membantu Shifu meluruskan Fa”, “Shifu 
menginginkan apa kita lakukan menurut permintaan”, diucapkan dengan penuh 
keteguhan; begitu saatnya Shifu benar-benar menghendaki anda melakukan pekerjaan 
yang tidak sesuai dengan keinginan anda, atau ada sedikit tingkat kesulitan, maka 
anda sedikitpun tidak terpikir lagi akan pikiran lurus untuk membantu Shifu meluruskan 
Fa. Dengan membawa emosi pikiran, niat yang dipancarkan berperan menghalangi. 
Dahulu saya pernah mengatakan, siapapun tidak dapat merusak pengikut Dafa. Anda 
sekalian tahu betapa jahatnya partai jahat PKT, dia ingin menjatuhkan seseorang, 
siapa yang sanggup bertahan lebih dari tiga hari? Apakah pengikut Dafa berhasil 
dijatuhkan? Malah makin lama kultivasinya makin baik, makin lama makin teguh, makin 
lama makin kuat, makin lama makin dewasa, dia hanya memerankan fungsi seperti ini. 
Dapat pula dikatakan, faktor luar dari siapapun tidak dapat merusak Xiulian di dalam 
Dafa, walau terjadi gangguan apapun. Bukankah di Selandia Baru muncul sekelompok 
mata-mata PKT, di balik layar memanfaatkan praktisi yang berkesadaran sesat 
melakukan suatu manuver? Anda suruh dia coba lakukan, lihat apa kesudahannya? 
Siapa yang dapat merusak Dafa? Siapapun tidak dapat merusaknya, segala faktor luar 
tidak berfungsi; jika pengikut Dafa yang sejati berkultivasi tidak berbuat dengan baik, 
maka akan menimbulkan kerugian besar. Sesungguhnya siapa yang dapat merusak Fa? 
Fa alam semesta siapa yang dapat merusaknya? Tak lain adalah sedang menguji 
kalian, untuk mengorek ke luar hati manusia dan keterikatan kalian. Segala unsur 
gangguan terhadap pengikut Dafa yang kalian temui, bukankah datang khusus 
ditujukan kepada sejumlah praktisi yang tidak gigih maju, yang nimbrung keadaan. 
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Sama seperti situs web kejahatan pada satu periode waktu lalu, sebagian orang yang 
dipengaruhi benar-benar tidak waras, kehilangan rasio, benar-benar seakan-akan 
bukan dirinya lagi, bahkan menyebarkan situs web kejahatan itu. Mengapa bisa 
demikian? Bukankah karena anda ada keterikatan, ada sifat hati manusia, ada 
kebiasaan berbohong, ada kegemaran menyebarkan berita selentingan, semua itu 
dikorek ke luar bagi anda, melalui hal tersebut membuat anda terjungkal, agar anda 
melihat jarak kesenjangan diri sendiri, juga agar mereka yang benar-benar tidak 
memenuhi syarat tersisih ke luar, bukankah demikian? Kekuatan lama memanfaatkan 
orang-orang jahat tersebut yang berupa benda buruk, agar mereka melontarkan semua 
itu ke luar, bukankah demikian yang ia perankan? Oleh sebab itu saya katakan, 
siapapun tidak dapat membuat kekacauan, hanya dapat makin lama makin murni. 
Anda sekalian tahu mata-mata berandal PKT melakukan penyogokan terhadap banyak 
gedung pertunjukan di seluruh dunia, mereka menelepon, mengirim surat intimidasi, 
atau menyamar sebagai praktisi Falun Gong menulis surat yang tidak rasional agar 
orang-orang timbul antipati terhadap praktisi Falun Gong, tak peduli cara apapun sudah 
habis digunakan, namun orang-orang telah melihat jelas tentang dia, dia juga tidak ada 
tipu daya lagi yang dapat digunakan. Ketika Shen Yun mengadakan pertunjukan di 
Korea, PKT secara khusus mengutus beberapa orang jahat melakukan gangguan, 
mereka menepuk dada menjamin Shen Yun tidak akan berhasil dipentaskan, akhirnya 
berhasil dipentaskan, mereka gagal secara total, akhirnya tidak ada tipu daya lagi, juga 
tidak mengganggu lagi. Namun dia sudah tidak mengganggu lagi, kalian sendiri malah 
menimbulkan kerugian yang begitu besar. 

Kewajiban pengikut Dafa adalah menyelamatkan makhluk hidup. Coba anda 
sekalian pikirkan, sekalipun Shen Yun lebih bergegas lagi menyelamatkan manusia, 
satu kali pertunjukan ada berapa banyak penonton? Menghadapi manusia seluruh 
dunia yang berjumlah 7 miliar, kalian dan Shen Yun dapat menyelamatkan seberapa 
banyak orang? Semua media, berbagai proyek yang dikelola oleh segenap pengikut 
Dafa juga sedang menyelamatkan manusia, sekalipun kalian mengerahkan segenap 
kekuatan, masih ada manusia dalam jumlah besar sekali tidak dapat diselamatkan. 
Saya juga pernah membicarakannya pada anda sekalian, sesungguhnya orang yang 
kalian selamatkan bukan diselamatkan untuk Shifu, juga bukan diselamatkan untuk 
orang lain, melainkan diselamatkan untuk kalian sendiri, kemungkinan besar mereka 
semua adalah makhluk hidup dalam dunia kalian kelak, atau termasuk dalam lingkup 
kalian. Bagaimanapun setelah anda balik ke tempat asal, anda tidak boleh menjadi 
panglima tanpa prajurit -- tidak memiliki sesuatu apapun, terlihat kosong melompong, 
badan langit yang raksasa hanya anda seorang diri berdiam di sana. Buddha tidak 
mengenal miskin, selayaknya adalah kaya, kehidupan adalah kekayaan, itu baru dapat 
membuat dunia anda menjadi makmur, semua itu adalah kekayaan, setiap kehidupan 
adalah kekayaan. 

Saya tahu hari ini yang hadir di sini ada sebagian adalah anggota keluarga 
pengikut Dafa, masih ada sebagian teman manusia biasa dari pengikut Dafa telah 
masuk dalam arena konferensi ini, dikarenakan arena ini tidak terlalu bersih. Tentu saja, 
masih ada beberapa orang tertentu yang diutus oleh bandit komunis. Tak peduli 



60 
 

bagaimanapun, saya beri tahu kalian, hadir di sini adalah kesempatan takdir. Tak 
peduli apa status anda, apa profesi anda, anda dapat mendengar Fa Buddha, anda 
dapat memiliki kesempatan takdir ini, semua itu tidaklah sederhana. Kelihatannya 
adalah orang lain yang menyuruh anda datang, jika Dewa tidak memperkenankan anda 
masuk, anda mutlak tidak dapat masuk. (Para pengikut bertepuk tangan) Saya 
memang datang menyelamatkan manusia, (para pengikut bertepuk tangan) siapapun 
tahu saya sedang menanggung derita demi makhluk hidup, tujuannya adalah agar 
manusia dapat terselamatkan. Saya tidak ada tuntutan pribadi apapun, saya dapat 
melepaskan apapun, saya juga tidak ada keterikatan manusia. Sebagaimana saya 
adalah datang untuk menyelamatkan manusia, maka saya tidak memilih. Saya sedang 
menyelamatkan manusia seluruh dunia, termasuk semua orang yang hadir di sini. 
(Tepuk tangan meriah) 
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Apa yang Disebut Sebagai Pengikut Dafa 

Ceramah Fa pada Konferensi Fa New York Tahun 2011 

Li Hongzhi 

29 Agustus 2011 

(Shifu memasuki ruang konferensi, segenap hadirin berdiri dan memberi 
sambutan tepuk tangan dengan meriah) 

Salam untuk anda sekalian. Kalian telah berjerih payah. (Para pengikut: Shifu 
telah berjerih payah) Shifu tidak berjerih payah, kalianlah yang berjerih payah. (Hadirin 
tertawa) Anda sekalian duduklah. 

Sebagai pengikut Dafa, sudah pasti berjerih payah, karena kewajiban sejarah 
telah menganugerahkan beban berat yang begitu besar kepada kalian, misi sejarah 
membuat kalian harus mampu memikul kewajiban sejarah ini pada saat-saat yang 
krusial. Di tengah proses terbentuk-bertahan-rusak-musnah dari alam semesta, 
munculnya pengikut Dafa tepat pada tahap yang terakhir, yaitu pada saat di mana 
kehidupan maupun materi, semua sudah sampai paling akhir dan paling buruk, secara 
perwujudan juga adalah paling kompleks, paling sulit untuk membedakan baik dan 
jahat, lurus dan sesat. Pada masa periode demikian pengikut Dafa ingin memikul misi 
yang dianugerahkan oleh sejarah, ini benar-benar terlampau sulit. Dikatakan pengikut 
Dafa luar biasa, justru karena pengikut Dafa pada masa seperti ini datang 
menyelamatkan makhluk hidup, membantu Shifu meluruskan Fa, untuk menunaikan 
misi yang harus diselesaikan oleh diri sendiri, ini barulah sungguh-sungguh luar biasa. 
Masa kapanpun dalam sejarah tidak ada yang dapat menandinginya. 

Saya dahulu pernah mengatakan, bahwa Sakyamuni, Yesus, Lao Zi dan lainnya, 
masih ada sejumlah Nabi, Sang Suci dan Dewa nan agung dari masa yang lebih 
lampau saat turun ke bumi, mereka hanyalah mengukuhkan kebudayaan sejarah 
manusia. Apa yang mereka utarakan, selamatkan dan kerjakan, hanyalah berupa 
sesuatu yang harus dipersiapkan bagi manusia di dalam peninggalan kebudayaan 
manusia. Yang benar-benar mereka bawa pergi, hanyalah kehidupan yang mereka 
utus ke bawah, untuk membantu mereka meninggalkan kebudayaan ini, lagi pula 
hanya berupa Fu Yuanshen manusia yang tidak memasuki lingkup dunia. Pada saat 
kritis dari akhir sejarah, yang benar-benar dapat mengerjakan hal ini, adalah pengikut 
Dafa. Ditinjau dari asal-usul pengikut Dafa, terus hingga proses pembangunan 
keagungan De pengikut Dafa di dalam sejarah, semua itu lebih besar daripada yang 
ditanggung oleh para Sang Suci di dalam sejarah, karena saat-saat yang terakhir ini 
barulah benar-benar saat mengerjakan hal-hal yang ingin dikerjakan. Sejak dulu hingga 
kini, sejak berawalnya alam semesta hingga periode terakhir darinya selama 60 tahun 
lebih yang lalu dari sejarah manusia, senantiasa tiada hentinya sedang mengukuhkan 
fondasi yang perlu dipersiapkan untuk pelurusan Fa, mengumpulkan pengalaman, 
menciptakan proses pemikiran dan tingkah laku bagi kehidupan yang ikut serta dalam 
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masa sejarah terakhir ini, ini adalah proses sejarah umat manusia. Oleh sebab itu baik 
pengikut Dafa, maupun segala kehidupan yang berkaitan dengan hal ini, semuanya 
adalah demi peristiwa ini, di tengah reinkarnasi mencoba dan mengumpulkan serta 
mengukuhkan apa yang harus dipersiapkan oleh diri masing-masing. Mayoritas 
kehidupan dalam alam semesta yang jumlahnya tak terhitung tak ternilai, tidak ada 
hubungan langsung dengan pelurusan Fa, semuanya termasuk objek yang akan 
diselamatkan, mereka tidak terlibat. Yang tadi saya sebut adalah para peserta yang 
berhubungan dengan pelurusan Fa. 

Anda sekalian tahu, saya dulu pernah mengatakan, manusia di dunia, termasuk 
segala kehidupan yang berhubungan dengan pelurusan Fa, semuanya tidaklah 
sederhana, semuanya datang demi pelurusan Fa, terbentuk demi pelurusan Fa, 
diciptakan demi pelurusan Fa, tiada hal apapun yang kebetulan, kelak kalian akan 
dapat melihatnya. Di tengah masyarakat manusia yang menyesatkan, manusia di 
dalam proses sejarah telah mengalami bentuk masyarakat yang beraneka ragam dan 
berbagai kondisi, sehingga merasa itu adalah suatu proses perkembangan yang alami. 
Sesungguhnya bukan, setiap periode juga ada sebabnya. Anda sekalian tahu, saya 
dulu pernah mengatakan, bahwa pikiran manusia, pada saat awalnya, manusia yang 
diciptakan oleh Dewa tidak punya kemampuan menghadapi alam dan masyarakat, 
daya bertahan hidupnya juga sangat rendah. Karena manusia yang baru tercipta tidak 
mengerti apapun, sebuah gelegar petir akan membuatnya ketakutan hingga menyusup 
ke dalam goa gunung, saat datang hujan badai juga tidak tahu untuk bersembunyi, 
bahkan tidak tahu apa gerangan yang terjadi. Di dalam proses sejarah, manusia 
berangsur-angsur tahu bagaimana menghadapi lingkungan alam, selanjutnya Dewa 
tiada hentinya menghantarkan beragam kebudayaan bagi manusia, bersamaan itu 
Dewa juga sedang mengamati kebudayaan-kebudayaan tersebut akan membuat 
manusia menjadi kondisi semacam apa, semua itu juga sedang tiada hentinya mencari 
tahu, di tengah praktik akhirnya ditetapkan, ini adalah melalui sebuah kurun waktu yang 
amat panjang, setelah ditetapkan lalu diseleksi sejumlah kebudayaan yang sesuai 
untuk mengukuhkan pemikiran dan tingkah laku manusia di masa terakhir, berupa 
intisari kebudayaan manusia, setibanya 5.000 tahun terakhir dari manusia, kebudayaan 
tersebut diketengahkan, menghendaki manusia mempertunjukkannya, ini tepat adalah 
peradaban Tiongkok selama 5.000 tahun, berupa benda yang dikukuhkan dan 
disimpulkan dalam proses sejarah yang jauh lampau. Di tengah proses tersebut ingin 
mengajarkan manusia untuk menggunakan cara pemikiran yang bagaimana, 
membentuk struktur pemikiran yang bagaimana, saat menjumpai suatu hal bagaimana 
memikirkan masalah, menggunakan cara pemikiran yang bagaimana untuk memikirkan 
masalah. 

Pikiran manusia dapat secara langsung menggerakkan perbuatan manusia, 
misalnya anda sekalian tahu dalam sejarah ada zaman tiga negara3 yaitu Wei, Shu dan 
Wu, sejarah tiga negara sedang mengukuhkan ciri khas kebudayaan apa? Yaitu 
persaudaraan. Pada periode sejarah itu manusia telah tahu apa yang disebut 
persaudaraan, serta perwujudan dan kandungan makna dari persaudaraan. Anda 
                                                 
3 Kisah tiga negara atau biasa disebut Kisah Samkok. 
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sekalian tahu Yue Fei pada masa dinasti Song Selatan, kebudayaan apa yang 
dikukuhkan olehnya? Yaitu kesetiaan. Apa yang disebut kesetiaan, pengertian dari 
kesetiaan itu apa, bagaimana bentuk perwujudannya, bagaimana menyikapinya. 
Proses sejarah justru mengajarkan manusia bagaimana mematut diri sebagai manusia. 
Seluruh proses manusia selama 5.000 tahun ini juga tiada hentinya sedang 
mengukuhkan hal-hal yang harus dipersiapkan oleh manusia, setibanya masa terakhir, 
manusia di tengah sebuah proses pemikiran yang sempurna dan ortodoks, telah 
terbentuk menjadi manusia yang sedemikian rupa, yang memuaskan bagi Dewa, sudah 
dapat digunakan pada saat akhir sejarah dalam pertunjukan tahap akhir. Namun masih 
ada sebuah masalah, masalah apa? Anda sekalian tahu, manusia semacam ini, 
dengan kebudayaan semi Dewa, berupa hasil ciptaan Dewa secara langsung, maka 
unsur positif dari manusia sendiri dan kebudayaan manusia seyogianya melebihi unsur 
negatif. Walaupun manusia memiliki dua aspek unsur alam semesta berupa positif dan 
negatif, segala materi dalam Triloka juga terdapat dua jenis unsur baik dan jahat, Dewa 
telah menciptakan manusia dengan menggunakan materi dalam Triloka, dengan 
sendirinya akan terbawa kedua jenis unsur baik dan jahat. Di saat seseorang sedang 
tidak rasional atau berang, pada dasarnya adalah perwujudan dari sifat keiblisannya; di 
saat seseorang dengan sangat bajik, sangat rasional dan sangat ramah menghadapi 
segala hal di sekelilingnya serta hal-hal yang terjadi padanya, itu adalah perwujudan 
dari unsur sisi kebaikannya, ini adalah sifat kebuddhaan. Walaupun manusia memiliki 
kedua jenis unsur tersebut, namun masih tidak dibenarkan. 

Tadi sudah saya katakan, proses penciptaan manusia adalah sebuah proses yang 
positif, setiap orang bersifat bajik, lagi pula tingkat rasionya sangat kuat, jika demikian 
di tengah pelurusan Fa, di saat saya mengajarkan Fa, coba anda sekalian pikirkan, 
asalkan Dafa begitu disebarkan, orang-orang semacam ini, seratus persen tanpa 
satupun yang tersisa, semuanya akan mendapatkan Dafa; khususnya orang Tionghoa, 
mungkin semuanya akan datang belajar Dafa dan berkultivasi Dafa tanpa ada satupun 
yang tersisa. Tidak perlu saya banyak berbicara, dengan cepat Dafa akan populer dan 
tersebar secara menyeluruh. Namun kalian tahu, bagaimanapun alam semesta sudah 
sampai pada taraf yang tidak baik, kehidupan pada periode ini sudah seharusnya tamat, 
sedangkan ada sekelompok kehidupan di dunia memang sengaja diciptakan. Mereka 
sebagai peserta ini di baliknya terdapat kelompok kehidupan yang raksasa. Setiap 
kehidupan, setiap orang juga tidaklah sederhana, di baliknya mewakili kelompok 
kehidupan yang raksasa dalam alam semesta. Satu orang terselamatkan, dia niscaya 
mewakili semua kehidupan yang ada di baliknya juga akan terselamatkan, karena 
manusia di dunia, orang-orang saat ini, mayoritas adalah raja di atas langit yang turun 
ke bumi reinkarnasi menjadi manusia. Jika demikian kehidupan tersebut semua datang 
belajar Dafa maka semuanya akan terselamatkan, termasuk semua makhluk hidup 
yang mereka wakili. Itu sudah pasti adalah suatu hal yang baik, kehidupan apapun 
dalam alam semesta akan berpikir demikian, termasuk raja-raja mahabesar yang 
jumlahnya tak terhitung. Namun Sang Pencipta yang terakhir tidak berpandangan 
demikian. Suatu benda bila sudah tidak baik maka dicerai-beraikan, untuk menciptakan 
sesuatu yang baru, bagi Dia sama mudahnya dengan memusnahkan sesuatu yang 
rusak. Selain itu anda sekalian tahu dalam alam semesta masih ada sebuah prinsip, 
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prinsip apa? Yaitu yang kita sebut “baik dan jahat mendapat balasan yang bergilir”, 
dengan kata lain hal buruk apapun yang telah anda lakukan maka anda harus 
membayarnya. Hal yang baik menjalin takdir yang baik, hal yang jahat menjalin takdir 
yang buruk, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Tetapi dalam proses 
sejarah yang amat panjang, sebagai suatu kehidupan, tidak sebatas di antara 
kehidupan dalam interaksi perbuatannya akan menimbulkan hutang karma, ada banyak 
kehidupan tanpa menyadari juga sedang ikut mendorong arus terseret ke bawah di 
dalam sejarah alam semesta, hampir setiap kehidupan juga memerankan efek yang 
demikian. Semuanya memberi andil dalam menyebabkan keburukan ini, makin lama 
makin tidak lurus, anda sekalian juga tahu, namun siapapun juga tidak ada 
kemampuan untuk memulihkannya kembali, semuanya terseret ke bawah di dalam 
proses tersebut. Dengan kata lain, dalam proses hukum terbentuk-bertahan-rusak-
musnah sudah seharusnya berjalan menuju musnah, ini adalah hukum alam semesta, 
ini tidak ada kaitannya dengan belas kasih, yang dibicarakan ini adalah menyangkut 
hukum. 

Anda sekalian tahu saya pernah membicarakan bahwa materi tidak akan musnah, 
kehidupan adalah bereinkarnasi. Tidak sebatas di tempat manusia sini, di alam Dewa 
sana juga demikian. Kematian bagi manusia terasa sangat menakutkan, karena dia 
berada dalam kesesatan tidak dapat melihat. Tentu saja sebagai pengikut Dafa 
semuanya mengerti. Sel molekul manusia terbentuk oleh molekul, molekul terbentuk 
oleh atom, atom terbentuk oleh partikel yang lebih mikroskopis, partikel yang makin 
mikroskopis energinya makin besar. Anda sekalian tahu, jasad manusia dikubur dalam 
tanah, sel di permukaan terdiri dari molekul, sel tersebut bisa membusuk, tetapi 
molekul itu tidak akan membusuk, betulkan demikian? Atom itu lebih-lebih tidak akan 
membusuk, bukankah demikian? Jadi bagian anda yang satu itu pergi ke mana? 
Pikiran manusia bukan semuanya adalah hasil pemikiran dari permukaan diri sendiri, 
ada sebagian orang secara tiba-tiba mengucapkan kata-kata, dari mana perkataan 
tersebut muncul? Bukan setiap perkataan yang diucapkan adalah hasil pemikiran anda 
secara matang, melainkan diri anda yang berlainan yang terbentuk dari partikel 
permukaan hingga sangat mikroskopis, semuanya sedang ikut berperan. Jiwa anda 
seutuhnya terbentuk dari partikel paling mikroskopis hingga partikel permukaan, yang 
secara bersamaan telah membentuk diri anda, oleh sebab itu jiwa anda tidak semata-
mata satu tingkat sel pada permukaan saja begitu sederhana. Bagi jiwa manusia, 
sekelumit dari permukaan ini hanya berupa selapis kulit permukaan yang tersisihkan, 
ketika reinkarnasi akan berganti dengan kulit permukaan yang baru, sedangkan diri 
anda yang sesungguhnya tidak mungkin membusuk setelah dikubur dalam tanah. 
Tanah tersebut tidak dapat mencerai-beraikan atom, bahkan molekul juga tidak mampu 
dicerai-beraikan. Tercerai-berainya atom niscaya adalah peledakan besar, peledakan 
nuklir dari lingkup tubuh manusia dapat menghancurkan sebuah kota, bukankah 
demikian? Jadi anda pergi ke mana? Pengikut Dafa semua tahu akan hal ini. Maka 
dapat dikatakan, di tengah dunia yang menyesatkan ini, manusia tidak tahu dirinya 
setelah meninggal akan bagaimana jadinya, namun bagi Dewa hal ini sangat jelas, 
Dewa yang makin tinggi akan makin jelas, mereka merasa ini adalah wajar. Dalam 
proses kehidupan mereka sewaktu menuju tahap terakhir, sesuatu yang baru akan lahir 
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kembali, mereka semua sangat jelas terhadap proses tersebut, oleh sebab itu segenap 
alam semesta juga merupakan suatu proses sedemikian rupa yang berulang-ulang. 

Yang saya utarakan adalah di saat proses sejarah alam semesta raya belum 
berakhir, maka proses dari tingkat-tingkat kehidupan yang tak terhitung yang ada di 
dalamnya, adalah sama seperti proses metabolisme yang tiada hentinya semacam itu. 
Tetapi bila alam semesta terbesar -- sesuatu yang saya katakan secara keseluruhan -- 
akan habis, akan tercerai-berai, di dalam proses terbentuk-bertahan-rusak-musnah dia 
jadi habis, coba anda pikirkan: kehidupan berbagai tingkat yang ada di dalamnya 
niscaya tidak ada reinkarnasi lagi, tidak akan ada sejarahnya lagi, tidak ada lagi 
eksistensi jiwa, apapun sudah tidak ada lagi, hal ini bagi Dewa, tak peduli Dewa yang 
betapa besar juga adalah terlampau mengerikan! Ini barulah benar-benar sesuatu yang 
amat mengerikan, semuanya musnah secara tuntas! Di dalam proses sejarah alam 
semesta yang mahabesar, entah ada berapa banyak kegemilangan dalam alam 
semesta! Pada sebuah planet bumi manusia yang kecil ini juga demikian, lalu pada 
planet yang tak terhitung dalam alam semesta, dengan partikel besar kecil yang 
berbeda, di atasnya terdapat makhluk hidup yang tak terhitung tak ternilai, bahkan 
Dewa juga tidak sanggup memeriksa seberapa banyak kehidupan yang ada serta 
seberapa banyak kegemilangan yang telah diciptakan! Setiap orang ibarat sebuah 
buku catatan sejarah, setiap orang juga ibarat sebuah kisah sejarah panjang yang 
hidup, peristiwa yang dialami pada setiap siklus kehidupan terlihat juga penuh dengan 
makna. Alam semesta yang begitu raksasa, makhluk hidup yang tak terhitung tak 
ternilai, jika semuanya dimusnahkan adalah sangat disayangkan. 

Tentu saja ini di luar pembicaraan hukum alam semesta, yang dibicarakan adalah 
belas kasih merupakan sejenis karakteristik dari Dewa yang lurus. Bukan berarti 
seseorang ingin melakukan sedikit kebaikan lalu disebut belas kasih, itu adalah 
terdorong oleh semangat yang menggebu, anda suka melakukan sesuatu barulah anda 
lakukan demikian. Itu bukan belas kasih, itu bertolak dari kesukaan pribadi anda. 
Dikatakan secara lebih rendah, itu berupa keterikatan. Belas kasih yang sesungguhnya 
tidak ada sifat ego apapun di dalamnya, terhadap siapapun, terhadap makhluk hidup, 
segala masalah dipandang dengan pikiran lurus, semuanya diperlakukan dengan kasih 
dan sayang. Maka ada banyak Dewa, banyak raja yang tinggi sekali pada tingkat-
tingkat berbeda, semuanya telah melihat keadaan terakhir dari alam semesta, mereka 
ingin menyelamatkan makhluk hidup dalam alam semesta. Lalu bagaimana 
menyelamatkannya? Pelurusan Fa dan pembaharuan hanya dapat dikerjakan mulai 
tingkat rendah alam semesta dari bawah hingga ke atas, maka disuruhlah banyak 
sekali kehidupan alam semesta yang bersifat representatif 4  reinkarnasi menjadi 
manusia. Namun kehidupan yang dapat berfungsi representatif bukanlah kehidupan 
secara umum, semua pasti adalah raja dari alam semesta berbeda yang mewakili 
dunia mereka, alam semesta dan badan langit mereka, tetapi alam semesta yang 
mereka wakili mempunyai sebuah sistem. Badan langit bersifat sirkulatif dari tingkat 
rendah hingga tingkat tinggi alam semesta, sistem dia sendiri berpadanan dengan 

                                                 
4 Representatif -- ɑ dapat (cakap, tepat) mewakili; sesuai dengan fungsinya sebagai wakil. (Kamus Besar 
Bahasa Indonesia) 
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sistem pada tingkat yang lebih tinggi, di atas masih ada raja yang lebih besar dari dia, 
maka sistem yang lebih tinggi sesunggguhnya masih terdapat sistem dan raja yang 
lebih besar di atasnya, tak peduli betapa tinggi, mereka semua termasuk satu sistem 
yang sama, namun bagi yang paling tinggi dia belum tentu datang. Jadi bagaimana 
mengaturnya? Maka diutuslah kehidupan pada suatu tingkat yang lebih cocok, 
mewakili makhluk hidup yang tak terhitung dari sistem raksasa mereka itu untuk 
reinkarnasi menjadi manusia. 

Dengan saya mengutarakan demikian kepada anda sekalian, mungkin kalian 
merasa: Oh, terlihat orang-orang di dunia ini semua tidak ada yang istimewa, lihatlah 
orang-orang di jalan yang beraneka ragam, bahkan yang berpenampilan kumal, ada 
orang menjalani hidup yang amat susah di pedesaan, ada orang di perkotaan bergaya 
sangat metropolitan, masih ada banyak anak muda yang berpakaian mewah. 
Masyarakat manusia memang adalah sebuah masyarakat yang demikian, tidak 
mungkin semua orang bekerja di perusahaan besar, atau menjadi majikan, jika 
demikian orang di luar mereka harus mengerjakan yang lainnya, orang yang berprofesi 
sebagai seniman dan yang menjadi bintang film hanya segitu banyak jumlahnya, maka 
hal apapun juga sama. Lapisan sosial adalah suatu bentuk masyarakat yang terbentuk 
di masyarakat manusia, itu bukanlah tingkatan kehidupan. Oleh sebab itu semua 
kehidupan tidaklah sederhana, jangan melihat penampilan luar seseorang bagaimana. 
Ada kalanya anda lihat si pemulung itu, bila diurut ke depan, anda akan menemukan 
dia dahulu adalah satu Dewa mahabesar dalam alam semesta, namun di tengah 
kesesatan, di tengah reinkarnasi, dia sama sekali telah tersesat, tersesat hingga tidak 
tahu apa-apa lagi, bahkan ada banyak kehidupan di tengah reinkarnasi berwatak gusar 
merasa tidak adil terhadap keadaan yang melanda dirinya, sama sekali tidak tahu misi 
diri sendiri untuk apa datang kemari. 

Tidak sebatas contoh yang saya kemukakan tadi. Manusia di dunia sekarang ini, 
termasuk mayoritas orang-orang dari lapisan berbeda, semua sudah tidak tahu untuk 
apa dirinya datang ke dunia, semua sedang berjuang dalam karirnya sendiri, terutama 
mereka yang meraih sedikit prestasi lebih-lebih jadi lupa diri sehingga merasa puas 
dengan diri sendiri, saat merasa dirinya memiliki sedikit kemampuan, mereka lalu lupa 
daratan, mereka yang merasa hidupnya tidak begitu berkecukupan malah gusar 
menghadapi keadaan dunia karena merasa tidak adil. Sesungguhnya ini bukanlah yang 
diinginkan oleh jiwa kalian, jangan memandang penting terhadap hal-hal tersebut, yang 
terpenting adalah menemukan kembali diri pribadi yang sesungguhnya. Di tengah 
proses sejarah, perwujudan pada masa kini memang mempunyai Yin Yuan Guan Xi.5 
Dikatakan secara tegas, perwujudan anda pada sekarang ini juga dikarenakan anda 
pada beberapa siklus kehidupan sebelumnya telah melakukan kesalahan, atau telah 
melakukan kebaikan, ini adalah balasan dari sebab akibatnya. Tadi sudah saya 
katakan, alam semesta memang berprinsip demikian, tak peduli anda berada pada 
lapisan masyarakat mana, apa profesi anda, semuanya juga demikian, kebaikan 
mendapat balasan yang baik, kejahatan mendapat balasan hukuman. Prinsip ini 
berlaku dalam Triloka tak peduli pada tingkat manapun. Maka setibanya masa terakhir, 
                                                 
5 Yin Yuan Guan Xi -- Hubungan sebab musabab yang ditakdirkan. 
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pada saat sekarang ini, pikiran manusia, khususnya sampai tahap terakhir dari 
terbentuk-bertahan-rusak-musnahnya alam semesta, masyarakat manusia berubah 
menjadi makin kompleks, maka di saat demikian niscaya dibutuhkan pengikut Dafa 
dalam lingkungan yang kompleks ini untuk membangunkan orang-orang di dunia, dan 
menyelamatkan mereka. 

Yang lebih sulit adalah, dewasa ini di Tiongkok adalah sebuah kekuasaan partai 
jahat PKT yang paling jahat, mengapa kekuasaan ini dapat muncul di masyarakat 
manusia, lagi pula dia adalah suatu benda yang abnormal? Alam semesta dari atas 
hingga bawah semua menentangnya, siapapun merasa dia adalah sebuah benda yang 
aneh, pengikut partai jahat semuanya juga tidak memiliki rasio yang normal. Mengapa 
bisa demikian? Semuanya juga tidaklah sederhana, sesungguhnya ini juga merupakan 
pengaturan yang disengaja dari kekuatan lama alam semesta. Saya tadi mengatakan 
bahwa kebudayaan manusia adalah sebuah pengaturan Dewa dalam proses 
penciptaan manusia, setelah kebudayaan ortodoks terbentuk pikiran manusia diliputi 
pikiran lurus, manusia akan bersifat bajik, manusia akan memikirkan orang lain dalam 
melakukan suatu hal. Orang semacam ini setibanya tahap akhir sejarah, semuanya 
juga akan mempunyai pilihan yang positif, semua orang akan datang memperoleh Fa. 
Kekuatan lama dalam alam semesta merasa terlampau mudah bagi manusia 
memperoleh Fa, terlampau mudah bagi makhluk hidup memperoleh penyelamatan. 
Dalam Triloka terdapat prinsip “kebaikan dan kejahatan pasti ada balasannya”, ada 
sebagian Dewa juga tidak berkenan di hati, maka mereka secara ekstrem 
memanfaatkan hal-hal tersebut. Mereka berpikir: alam semesta sudah tidak benar, 
bagaimana boleh memperkenankan kehidupan semacam ini dengan begitu mudah 
memperoleh penyelamatan? Kehidupan yang demikian banyak mana boleh semuanya 
memasuki masa mendatang? Bermacam-macam dan banyak sekali faktor tidak 
memperkenankan makhluk hidup memperoleh penyelamatan. Sesungguhnya 
pemikiran kekuatan lama semacam ini, dengan sendirinya juga merupakan manifestasi 
dari prinsip hukum alam semesta lama pada periode rusak-musnah. Kekuatan lama 
ingin agar kehidupan di dalam proses terakhir mempunyai sebuah pilihan, sedangkan 
pilihan ini adalah ekstrem sulit, dikarenakan segala sesuatu sudah harus berakhir, 
situasi dunia juga sudah kacau, manusia ingin melangkah menuju masa mendatang 
bagaimana menentukan pilihan? Ini adalah ekstrem sulit. Penghalang ini dirancang 
sangat tinggi. 

Ada yang berpikir: bukankah Dewa dan Buddha berbelas kasih pada manusia? 
Manusia sudah sampai tahap ini tidak dapat lagi dipikirkan dengan menggunakan 
pikiran manusia, para Dewa dari kekuatan lama tidak berpikir secara demikian. Anda 
ingin memperoleh penyelamatan, anda ingin tertolong, maka anda harus menentukan 
pilihan yang tepat di tengah berbagai godaan dari masyarakat realitas sekarang ini, 
dengan demikian anda baru dapat berhasil melewati, jika tidak berhasil melewati maka 
anda tidak dapat memperoleh penyelamatan. Kesempatan ekstra terbuka, anda 
sekalian tahu, saya sering mengucapkan perkataan ini. Menghendaki manusia sendiri 
yang melangkah melewati, bagaimana melewatinya? Shifu sejak dini sudah tahu 
kekuatan lama akan berbuat demikian, maka Shifu barulah mengatur pengikut Dafa 
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untuk menyelamatkan makhluk hidup. Kekuatan lama demi membuat rintangan bagi 
makhluk hidup maka diciptakanlah kekuasaan partai jahat ini di dunia, bersamaan juga 
dimunculkan sejumlah teori yang kacau-balau dan hal-hal yang berpemahaman 
modern, membuat masyarakat ini menjadi sangat kompleks, lengkap dengan unsur-
unsur dari dua aspek positif dan negatif, bersamaan itu ditambahkan pula sejumlah 
unsur metamorfosis dan teknik-teknik makhluk luar planet, untuk mengacaukan pikiran 
ortodoks manusia. Di masyarakat Barat, pada dasarnya dibangkitkan hal-hal yang jahat 
dan sesat, itu sudah cukup. Sedangkan di Tiongkok tidak demikian, dia ingin agar 
sesuatu yang lurus disebut jahat, sesuatu yang jahat disebut baik, dalam keadaan yang 
demikian sulit menghendaki anda menentukan pilihan apakah dapat terselamatkan. 
Mengapa di tempat Tiongkok itu begitu sulit? Saya dahulu pernah membicarakannya 
pada kalian, bahwa raja-raja yang tingkatnya lebih tinggi, raja dari berbagai bangsa 
dalam sejarah manusia, kehidupan yang tingkatnya tinggi dalam alam semesta, 
semuanya telah reinkarnasi ke Tiongkok, di sana telah menjadi titik sentral, dengan 
demikian telah memperbesar tingkat kesulitan bagi orang-orang di sana untuk 
menentukan pilihan. Karena kekuatan lama telah melihat, sekali mereka terselamatkan, 
mungkin bangsa yang dia wakili, bahkan kelompok kehidupan dari segenap alam 
semesta raksasa yang dia wakili, semua juga ikut terselamatkan. Coba anda sekalian 
pikirkan, sebuah peristiwa yang demikian besar, maka rintangan yang dibuat oleh 
kekuatan lama terhadap mereka niscaya paling besar. Tampaknya orang-orang di 
Tiongkok akhir-akhir ini dirusak hingga penampilannya sangat tidak layak, bahkan 
bentuk luarnya juga berubah menjadi pendek dan kecil, wujudnya juga menjadi tidak 
enak dipandang. Manusia dalam sejarah selalu berwajah penuh vitalitas, tubuhnya 
penuh dengan vitalitas, wujudnya juga lebih bagus. Itu dikarenakan tempat tersebut 
pada akhir-akhir ini diperbesar tingkat kesulitannya, hal-hal yang buruk 
diindoktrinasikan kepada manusia. Apapun yang diisi masuk ke dalam pikiran manusia 
juga akan memengaruhi bentuk permukaan manusia, pasti demikian. Misalnya sebuah 
kantong, anda isikan sebuah benda yang persegi, dari bentuk luarnya akan kelihatan; 
anda isikan sebuah benda yang bulat, dari bentuk luarnya juga akan kelihatan. Dengan 
kata lain pikiran apapun yang anda isi masuk, dari bentuk luarnya juga akan terlihat. 
Seseorang berada di hadapan saya, tidak sebatas saya, masyarakat manusia tidaklah 
begitu sederhana, ada banyak orang yang memiliki kemampuan, begitu memandang 
orang tersebut niscaya tahu dia adalah seorang yang lebih menonjol pada suatu aspek 
pikiran dan perilakunya, apa kegemarannya, semua itu terbawa di wajahnya, bahkan 
pada gaya tubuhnya juga terbawa. 

Maka pada suatu tingkat kesulitan yang demikian, ingin agar manusia 
memperoleh penyelamatan, bagaimana untuk menyelamatkannya? Baik dan jahat 
sudah tidak dapat dibedakan dengan jelas, bahkan banyak media juga sedang 
mempropagandakan kecenderungan masyarakat, sedangkan kecenderungan tersebut 
belum tentu baik, semata-mata karena semua orang melakukan demikian, media 
sedang berperan mendorong arus. Coba kalian pikirkan, bagaimana menyuruh 
manusia membedakan baik dan jahat? Tidak ada cara untuk membedakannya. Orang 
yang benar-benar berniat baik di hati, yang bertahan tidak tergerak, di antara manusia 
juga hanya ada berapa orang? Jika demikian bukankah semuanya habis? Pengaturan 
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yang begitu jauh lampau dalam sejarah bukankah semuanya jadi habis? Sedangkan 
Triloka juga adalah diciptakan untuk ini. Jadi bagaimana? 

Tadi sudah saya katakan, ingin memberi kesempatan ekstra, hal ini siapapun 
tidak dapat mengatakan tidak benar. Lalu bagaimana memberi kesempatan ekstra? 
Untuk menjebol gangguan kekuatan lama, maka harus munculkan sejumlah orang 
yang dapat memulihkan ingatan mereka, dapat menyadarkan mereka, dapat 
membangunkan mereka, dapat mengutarakan fakta kebenaran tentang sejarah dan 
dunia masa kini. Sesungguhnya adalah sangat sulit untuk melakukan hal apapun di 
masyarakat manusia, sekali hal yang positif bergerak maka akan menyentuh sejumlah 
unsur negatif yang lama, yang kontra dan yang buruk, sekali hal yang negatif bergerak 
pasti juga akan menyentuh unsur yang positif. Baik dan jahat seimbang pada manusia, 
sesungguhnya barang siapa ingin melakukan sesuatu apapun di dunia ini juga sangat 
sulit. Dewa di alam manusia jumlahnya masih sangat banyak, kemampuan setiap 
Dewa sudah dapat menyelesaikan pekerjaan manusia. Satu Dewa sudah dapat 
menyelesaikannya, mengapa dia tidak melakukan? Karena dia tahu, dia melihatnya 
dengan sangat jelas, segala sesuatu juga ada pengaturannya, bersamaan itu hal lebih 
baik lagi yang dia lakukan juga akan memengaruhi satu hal lainnya, hal lain itu ibarat 
cabang pohon secara tidak langsung akan memengaruhi banyak hal, dengan demikian 
dia telah berbuat dosa terhadap pengaturan Dewa yang lebih tinggi, bahkan terhadap 
pengaturan sejarah manusia juga terjadi perubahan, maka siapapun tidak berani 
sembarang mengusiknya. 

Pengikut Dafa justru muncul pada saat ini, tetapi anda harus menyelamatkan 
manusia dan mengklarifikasi fakta, manusia masa kini di tengah reinkarnasi dalam 
sejarah sudah sangat besar karmanya, anda ingin menyelamatkan seseorang, 
sedangkan banyak kehidupan di balik dia tidak memperkenankan dia terselamatkan, 
karena kehidupan-kehidupan tersebut sangat benci pada orang itu, kehidupan-
kehidupan tersebut dahulu atau pada suatu siklus masa hidup pernah diperlakukan 
sewenang-wenang olehnya, pernah dibunuh jiwanya, pernah dianiaya, mungkin juga 
dicelakakan dengan sangat tragis. Selama reinkarnasi, manusia di tengah ketidak-
tahuan, di tengah kesesatan, di bawah dorongan nafsu keinginan telah melakukan 
sesuatu, sekarang dia juga sudah tidak tahu lagi. Sesungguhnya dalam sejarah yang 
amat panjang setiap orang tubuhnya sudah penuh dengan hutang karma, karena 
semua berada dalam kesesatan. Tetapi di saat benar-benar ingin menyelamatkan 
seseorang, benar-benar ingin menolongnya dari sisi jiwanya, maka kehidupan yang 
pernah dicelakakan olehnya tidak tinggal diam. Dengan demikian akan muncul 
gangguan serta banyak rintangan di saat menyelamatkan manusia di dunia, di hadapan 
klarifikasi fakta agar manusia di dunia mengerti fakta kebenaran. Berbagai macam 
rintangan menghalangi manusia, jika orang yang diselamatkan berjumlah banyak, hal 
tersebut menjadi besar maka akan membentuk sebuah kondisi masyarakat. 

Bertahun-tahun selama partai jahat PKT menganiaya pengikut Dafa, tidak hanya 
unsur-unsur partai jahat PKT yang berperan, sesungguhnya dikatakan secara relatif ia 
amat kecil, kecilnya sungguh mengibakan. Melainkan segala unsur yang tidak baik 
dalam alam semesta semuanya dijatuhkan ke bawah, dari setiap ruang dimensi 
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banyaknya bukan main, tak terhitung jumlahnya. Banyak Dewa setelah melihat 
semuanya tercengang: bagaimana ini jadinya? Siapa yang berani menyentuhnya? 
Untuk menyelamatkan satu orang saja sudah berkaitan dengan lingkup kehidupan 
alam semesta yang raksasa, berpengaruh begitu besar, jika 100 juta orang seberapa 
besar pengaruhnya? Anda sekalian tahu, dahulu ketika Yesus menyelamatkan 
manusia, dikatakan menyelamatkan manusia, mengapa Dia dipaku di atas salib? Yang 
Yesus selamatkan bahkan hanya orang-orang dari dunia-Nya! Namun orang-orang Dia 
itu di tengah proses reinkarnasi juga telah berhutang karma, Yesus juga tidak ada cara 
untuk menyelesaikannya, karena yang Yesus hadapi adalah kehidupan tak terhitung 
tak ternilai dari alam semesta raksasa serta kehidupan tingkat tinggi, di antaranya 
terdapat kehidupan raksasa yang tingkatnya lebih tinggi dalam jumlah tak terhitung, 
kehidupan raksasa tersebut besarnya bahkan Dewa pada umumnya juga tidak tahu 
mereka seberapa tinggi, lagi pula banyaknya tak terhitung tak ternilai. Dia 
menginginkan anda membayar hutang seseorang, jika dia tidak memaafkan anda, coba 
katakan bagaimana anda melepaskan diri? Selamanya juga tidak dapat melepaskan 
diri. Akhirnya Yesus pernah memohon pada Yahwe: apakah bisa dirinya tidak dipaku di 
atas salib? Yahwe juga tak berdaya, satu-satunya cara adalah dengan darah sendiri 
dan jiwa manusia, membayar hutang kepada mereka melalui proses menanggung 
penderitaan, dengan demikian baru dapat melepaskan diri. Begitu sulitlah kiranya. 
Pengikut Dafa ingin menyelamatkan makhluk hidup di tengah alam semesta, ingin 
menyelamatkan makhluk hidup di dalam lingkungan masyarakat yang kompleks pada 
masa terakhir ini, coba anda pikirkan betapa sulitnya? Seandainya kalian telah melihat, 
benar-benar telah melihat, itu adalah terlampau menakutkan. Akan tetapi, asalkan 
menuruti Dafa, menuruti apa yang Shifu beri tahu pada kalian, kalian ada jalur kalian 
untuk ditempuh, siapapun tidak dapat mengusiknya, namun jalur ini sangatlah sempit, 
sebegitu sempitnya hingga anda harus berjalan dengan sangat lurus baru akan 
berhasil, baru dapat menyelamatkan manusia. Anda berjalan dengan sangat lurus, 
anda barulah tidak akan timbul masalah. 

Selama sekian tahun Shifu mengamati kalian berjalan di atas jalur ini. Saya 
dahulu sering menulis sejumlah artikel pendek, kalian menyebutnya Jingwen, di tengah 
Xiulian tiada hentinya meluruskan kalian, memberi tahu kalian bagaimana berbuat. 
Belakangan saya tahu kalian berangsur-angsur telah dewasa, maka sudah tidak boleh 
sering tulis lagi. Jika saya banyak menulis kekuatan lama tidak akan terima lagi. Shifu 
tidak takut, hanya tidak ingin mereka membuat hal ini makin kompleks. Mereka 
beranggapan saya banyak bicara sama dengan saya yang melakukannya, saya yang 
menuntun di jalan, tidak boleh, harus pengikut Dafa sendiri yang melangkah, harus 
pengikut Dafa sendiri yang merintis jalannya. Kekuatan lama sudah melakukan hal 
buruk hingga tahap yang demikian, saya juga ingin agar pengikut Dafa memanfaatkan 
kesempatan ini mengukir prestasi sendiri, karena di tengah kesulitan besar berhasil 
melangkah ke luar, hal ini terlampau agung, dapat menyelesaikan hal ini adalah 
sungguh luar biasa, setelah kalian selesai melakukannya maka hal ini sudah selesai, ini 
bagi pengikut Dafa adalah tidak adil. Kehidupan yang kalian selamatkan di baliknya 
terdapat kelompok kehidupan yang begitu besar, jadi pengikut Dafa kelak bagaimana? 
Selayaknya meraih hasil menjadi kehidupan yang lebih tinggi dan lebih besar, satu 
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Dewa yang lebih besar, Dewa yang lebih agung. Kekuatan lama tahu pengikut Dafa 
ingin meraih hasil yang begitu tinggi, jika semuanya Shifu yang bimbing untuk 
dikerjakan, apakah itu terhitung sebagai hasil mereka sendiri? Mereka harus 
menempuh jalan ini sendiri. Di tengah mengalami penderitaan yang dipaksakan oleh 
kekuatan lama dapatkah melangkah dengan lurus atau tidak, hal ini niscaya makin sulit, 
khususnya pengikut Dafa di daratan Tiongkok, di tengah penderitaan dan 
penganiayaan, sebuah niat dan pikiran mereka adalah sangat krusial. Anda 
melakukannya baik atau tidak baik, dapat atau tidak anda dianiaya, yang anda lakukan 
lurus atau tidak, sampai taraf apa anda dianiaya, semua ini berhubungan langsung 
dengan jalan yang anda tempuh sendiri serta masalah yang anda pertimbangkan 
dalam pikiran. Bagi pengikut Dafa ini adalah ekstrem sulit, karena pengikut Dafa juga 
melangkah ke luar dan berkultivasi melepaskan diri dari lingkungan yang paling 
kompleks di masa akhir zaman ini, masih harus menyelamatkan orang lain, dari itu 
pengikut Dafa baru dapat meraih hasil menjadi kehidupan yang begitu besar, mencapai 
tingkatan yang begitu tinggi. Dikarenakan kekuatan lama sedang mengganggu, maka 
hal ini niscaya adalah agung, juga adalah demikian sulit. 

Banyak manusia biasa tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh pengikut Dafa, 
ini bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan dengan sepatah dua patah kata. Anda beri 
tahu dia bahwa alam semesta sudah sampai tahap akhir dari proses terbentuk-
bertahan-rusak-musnah, dia makin tidak dapat percaya, maka tidak boleh 
membicarakan hal-hal tersebut. Selayaknya membangunkan manusia dari aspek yang 
positif, aspek yang bajik. Dia ingin menempuh jalan yang mana juga bukan kita yang 
mengharuskannya jalan demikian. Setelah mengerti fakta sebenarnya, anda lihatlah 
dua buah jalan yang terletak di hadapan anda, jalan mana yang anda pilih. Ada orang 
yang pikirannya sudah berubah menjadi sangat buruk, hal-hal yang bajik dia sudah 
tidak dapat menerima, dengan sendirinya dia akan memilih yang tidak baik, yang jahat, 
yang modern, yang metamorfosis, dia pergi mengikuti alam semesta lama. Hanya 
mereka yang dapat dibangunkan, yang dapat mengetahui diri sendiri harus bagaimana 
menempuh jalan hidup di kemudian hari, yang memahami untuk apa manusia datang 
ke bumi, hanya orang-orang seperti ini baru benar-benar dapat memperoleh 
penyelamatan. 

Ada orang mengatakan pada saya, kelak peristiwa pelurusan Fa ini berakhir, 
selanjutnya masih ada Fa meluruskan dunia manusia, kelak keadaannya akan 
bagaimana? Saya katakan, manusia saling bertemu merasa akrab. Mereka semua 
merasa: “manusia saling bertemu merasa akrab”, oh, ini berarti moralitas telah kembali 
meningkat, alangkah baiknya hal ini. Betul, mereka hanya dapat memahami secara 
demikian. Sekalipun moralitas lebih meningkat lagi, manusia saling bertemu juga tidak 
perlu begitu akrab, bukankah demikian? Barangkali seputar beberapa puluh Li6 tidak 
tampak seorangpun, manusia saling bertemu baru akan merasa akrab. Saya beri tahu 
anda sekalian, ada banyak ramalan, tak peduli setiap agama apapun, anda sekalian 
tahu agama Buddha, agama Kristen, tak peduli apapun, semuanya sedang 
membicarakan dunia sekarang ini bagaimana. Ada orang merasa: itu masih jauh sekali. 
                                                 
6 Li -- Satuan jarak Tiongkok, 1 Li = ½ km. 
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Mungkin saja, biarlah mereka berbuat mengikuti pemikiran sendiri, tetapi pengikut Dafa 
sedang merealisasi janji diri sendiri, yaitu harus membangunkan orang-orang. 

Anda sekalian tahu, dalam sejarah tidak pernah manusia kacau hingga 
sedemikian rupa, tidak pernah begitu kompleks hingga taraf demikian. Manusia 
beranggapan iptek sedang berkembang, ini merupakan sesuatu yang alami dari 
masyarakat manusia. Hal apa yang bisa secara kebetulan? Iptek dan tradisi manusia 
adalah dua buah jalur, keduanya eksis bersamaan di masyarakat manusia. Anda ingin 
pilih yang mana, anda ingin menempuh jalur yang mana, ini memang adalah pilihan 
bagi manusia. Saya tadi mengatakan baik dan jahat adalah pilihan bagi orang masing-
masing, kedua jalur ini adalah diperuntukkan bagi manusia masa mendatang untuk 
memilih. Banyak orang yang terpengaruh oleh pemikiran modern ingin menjauhi Dewa, 
tidak mengakui manusia adalah ciptaan Dewa. Manusia merasa dirinya sangat mulia, 
anda sekalian telah melihat, seperti angin topan besar kemarin itu, manusia di hadapan 
alam sungguh terlampau kecil tak berarti, sekiranya benar-benar datang bencana alam 
semesta niscaya habis sudah. Lagi pula iptek manusia bila tidak ada sumber energi, 
masyarakat modern manusia segera menjadi lumpuh, iptek modern segera tercerai-
berai. Teknik makhluk luar planet sudah sangat maju, di tengah terbentuk-bertahan-
rusak-musnahnya alam semesta, juga harus minta pertolongan pada pelurusan Fa 
untuk menyelamatkan mereka. 

Yang terpampang di hadapan manusia memang demikian. Tetapi sebagai 
pengikut Dafa, untuk menyelamatkan manusia di tengah lingkungan yang demikian, di 
atas sebuah dunia yang begitu kompleks, ini benar-benar terlampau sulit. Kadangkala 
kalian mungkin dilanda kesibukan sehingga tidak memikirkan masalah ini, namun Shifu 
melihatnya dengan amat jelas sekali, maka saya sering berpikir: apa yang disebut 
sebagai pengikut Dafa? Siapa yang pantas menjadi pengikut Dafa? Termasuk mereka 
yang baru melangkah masuk, jika anda tidak memiliki takdir pertemuan ini, benar-benar 
tidak akan dapat melangkah masuk. Sudah sekian banyak tahun, bukan karena 
penganiayaan, serta desas-desus yang dibuat-buat oleh partai jahat PKT terhadap 
pengikut Dafa, sehingga membuat orang-orang tidak dapat melangkah masuk, bukan 
demikian halnya. Bukankah selalu ada orang yang sedang melangkah masuk? Jadi 
bukan demikian halnya. Sesungguhnya siapapun tahu partai jahat PKT itu jahat, yang 
dia katakan banyak orang sama sekali tidak percaya. Hal ini dikarenakan para Dewa 
sedang menghalangi, tidak memperkenankan mereka menjadi pengikut Dafa. Yang 
tidak pantas menjadi pengikut Dafa sama sekali tidak diperkenankan masuk, secara 
perwujudan membuat dia sendiri tidak mau melangkah masuk, atau lingkungan 
sekeliling menghalangi dia sehingga tidak dapat masuk, ada orang mengatakan ini dan 
itu kepada dia supaya jangan pergi bergabung, dia sendiri dilanda urusan runyam juga 
tidak dapat dilepas, terasa yang ini sulit, yang itu sulit, yang ini juga tidak benar, yang 
itu juga tidak dapat dilepas, maka dia tidak dapat melangkah masuk. 

Memang demikian, apakah kalian tahu? Kalian adalah pengikut Dafa, ada 
kehidupan tak terhitung, tak ternilai dan tak terhingga di atas langit, mereka kagum 
pada kalian. Hari ini saya terhadap satu Dewa tingkat tinggi yang mana saja, tak peduli 
Ia seberapa tinggi, saya katakan anda kemarilah jadi pengikut Dafa, tidak sampai satu 
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detik, asalkan perkataan saya begitu diucapkan dia segera lompat ke bawah, sungguh 
gembira bukan kepalang, mereka yang mengerti semua tahu, itu bukan saja dapat 
menyelamatkan diri sendiri, dan juga dapat menyelamatkan makhluk hidup yang tak 
ternilai dalam dunia dia itu, ini adalah hal yang paling luar biasa di alam semesta masa 
mendatang. (Tepuk tangan) Tetapi ini tidak dibenarkan, karena pengikut Dafa dalam 
reinkarnasi di atas dunia manusia, serta dalam proses sejarah semua pernah 
mengukuhkan keagungan De semacam ini. Dulu pada awalnya di tempat latihan 
pengikut Dafa ada banyak orang yang datang, di antaranya ada yang tidak dikenali 
oleh siapapun, selesai berlatih Gong dalam sekejap sudah hilang. Ada banyak Dewa 
benar-benar ingin menjadi pengikut Dafa, tetapi tidak diperbolehkan. 

Pengikut Dafa hidup bersama dengan manusia biasa di tengah masyarakat yang 
menyesatkan, sehingga paling mudah terbawa arus dalam aspek pikiran, setidaknya 
dalam suatu aspek. Jika anda tidak dapat menilai diri sendiri dengan Dafa di dalam 
melakukan pekerjaan, jika anda tidak dapat menggunakan pikiran lurus memikirkan 
masalah di dalam melakukan pekerjaan, saat menjumpai masalah tidak berpijak di atas 
Fa, maka anda adalah seorang manusia biasa, tidak ada perbedaan apapun. Wujud 
luar anda adalah manusia biasa, lingkungan hidup anda adalah manusia biasa, 
pekerjaan anda adalah pekerjaan manusia biasa, sekalipun anda mengerjakan proyek 
pengikut Dafa. Di atas langit tidak ada siaran televisi, Dewa juga tidak punya surat 
kabar, semua ini adalah bentuk masyarakat manusia biasa. Jika anda tidak dapat 
menggunakan pikiran lurus membimbing diri anda, anda tidak dapat menggunakan 
kriteria orang Xiulian untuk menilai diri sendiri, menilai dunia, menilai orang lain 
layaknya seorang pengikut Dafa, maka anda sama dengan manusia biasa. 

Apa yang disebut orang Xiulian? Dahulu orang merasa dengan menggunduli 
kepala lalu tinggal di kuil maka dia dapat menjadi Dewa. Apakah demikian halnya? 
Mutlak bukan. Dia hanya sekadar ada suatu perbedaan pada wujud permukaan 
dengan manusia biasa maupun orang lain, manusia biasa juga merasa mereka sudah 
berbeda. Kemudian dirinya lebih lanjut harus mengultivasi hati sendiri, untuk 
mengultivasi hati siapapun sama saja, ditempa di tengah masyarakat, di tengah 
pencemaran, di tengah tujuh perasaan dan enam nafsu. Apakah hanya sebatas itu? 
Masyarakat modern ini bukan tujuh perasaan dan enam nafsu, bahkan lebih dari tujuh 
puluh perasaan dan enam puluh nafsu, bukankah demikian? Bermacam-macam nafsu 
keinginan juga ada. Misalnya keterikatan dan punya rasa intim terhadap komputer, 
telepon seluler dan Ipad, hal ini tidak pernah ada dalam sejarah, betulkah demikian? 
(Hadirin tertawa) Sebagaimana adalah masyarakat modern, maka niscaya makin 
kompleks. Xiulian dengan formalitas apapun, itu hanyalah sebuah bentuk permukaan. 
Xiulian pengikut Dafa, lingkungan kalian, arena Xiulian kalian, justru dibuka di tengah 
masyarakat. Sebagaimana masyarakat manusia adalah diciptakan demi pelurusan Fa, 
coba kalian pikirkan, problem masyarakat ini apakah bisa begitu sederhana? Saya 
dahulu juga pernah mengatakan kepada kalian, perihal Xiulian di dalam berbagai 
usaha dan berbagai profesi. Memang benar, konflik yang anda jumpai, hal apapun 
yang anda alami, semua itu sedang menguji hati manusia anda, bagaimana anda 
berbuat agar dapat sesuai dengan orang Xiulian? Bagaimana anda berbuat agar dapat 
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layak menjadi pengikut Dafa? Bukankah itu berupa Xiulian? Apakah manusia biasa 
dapat berbuat dan berpikir secara demikian? Bila mengalami konflik, tak peduli saya 
benar atau salah, juga dapat berpikir pada diri sendiri: saya ada kesalahan apa dalam 
hal ini? Apakah benar saya telah terjadi suatu kesalahan? Selalu berpikir secara 
demikian, pikiran pertama adalah berpikir pada diri sendiri, berpikir pada masalah yang 
terjadi, barang siapa yang tidak mematut diri secara demikian maka dia bukanlah 
seorang praktisi Xiulian Dafa yang sejati. Ini adalah pusaka di dalam Xiulian, ini adalah 
sebuah karakteristik dari Xiulian kita pengikut Dafa. Hal apapun yang dijumpai, pikiran 
pertama adalah terlebih dahulu berpikir pada diri sendiri, inilah yang disebut “mencari 
ke dalam”. Sesungguhnya dalam agama Buddha juga demikian. Bukankah dia 
mengutamakan kultivasi pada hati? Memandang ke dalam? Bukankah dia juga 
membicarakan hal-hal tersebut? Meskipun yang dia bicarakan lingkupnya kecil, tidak 
mengenai sasaran, tetapi dia juga mengatakan demikian. 

Berbicara sampai di sini, semua perkataan yang tadi saya sampaikan 
sesungguhnya memberi tahu anda sekalian, tanggung jawab pengikut Dafa adalah 
sangat berat. Apa yang disebut sebagai “pengikut Dafa”? Konferensi Fa yang lalu dan 
konferensi Fa kali ini waktunya sangat berdekatan, walaupun pada kesempatan yang 
lalu saya sudah membicarakan sejumlah kekurangan yang ada pada beberapa praktisi, 
untuk melakukan dengan baik atau buruk juga ada sebuah proses, memang demikian, 
maka kita tidak membicarakan perihal anda sekarang bagaimana pasca konferensi Fa 
yang lalu. Yang hendak saya katakan adalah pengikut Dafa jangan menganggap 
ceramah Shifu sebagai sesuatu yang baru untuk didengar, ingin mendengar lagi Shifu 
mengutarakan suatu rahasia langit apa, Shifu mengutarakan hal-hal apa yang menarik. 
Tentu saja anda sekalian tidak akan berpikir demikian, tetapi setelah Shifu selesai 
berceramah anda haruslah berpikir, sebagai pengikut Dafa anda harus memikirkannya. 

Hingga kini, masih ada sebagian praktisi sangat buruk dalam hal saling bekerja 
sama. Keburukannya bukan semata bersifat umum, bahkan sudah bersifat menjegal. 
Saya beri tahu anda, tak peduli apa maksud hati anda, asalkan itu adalah proyek 
pengikut Dafa atau hal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, anda telah berperan 
menjegal, maka anda telah memerankan fungsi iblis. Tak peduli anda merasa anda 
adalah pengikut Dafa, anda juga telah melakukan banyak pekerjaan, namun kekuatan 
lama itu sedang mencatat hutang anda satu-persatu. 

Apakah kalian tahu? Wahai pengikut Dafa, pikiran lurus kalian niscaya ada 
efeknya. Efek yang diperankan oleh setiap orang dari kalian bila dipersatukan jadi 
mahabesar tak tertandingkan. Tidak dapat memerankan efek yang begitu besar 
dikarenakan keyakinan anda kurang, pikiran lurusnya kurang. Begitu banyak pengikut 
Dafa, memancarkan pikiran lurus secara global pada waktu yang bersamaan, ratusan 
juta pengikut Dafa di seluruh dunia memancarkan pikiran lurus pada waktu yang 
bersamaan, bagi kejahatan dan kekuatan lama apakah tidak menakutkan? Bagi Dewa 
pun adalah suatu hal yang amat megah dipandang. Betapa besar kekuatannya! 
Seorang pengikut Dafa, jika pikiran lurus anda amat kuat, tenaganya dapat membelah 
gunung, dengan satu niat pikiran sudah berhasil dilakukan. Di tengah kesesatan, kalian 
juga tidak dapat melihat kemampuan diri sendiri, ini masih tidak jadi masalah; jika di 
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antara kalian tidak saling bekerja sama, pikiran lurusnya kurang, membuat kalian di 
saat memancarkan pikiran lurus yang dipikirkan dalam benak semua adalah 
keterikatan antarkalian di tengah Xiulian berupa tidak mencari ke dalam, selalu 
memandang ke luar, bahkan merasa gusar diperlakukan tidak adil, sekali terpikir pada 
seseorang langsung berang, coba katakan untuk apa anda memancarkan pikiran lurus 
semacam itu? Itu tidak dapat memerankan efek yang positif, anda malah 
membeberkan semua pikiran, cara pemikiran dan keterikatan anda kepada para Dewa 
segenap alam semesta. Saat begitu anda memancarkan pikiran lurus semua itu 
terhembus ke luar, dipamerkan kepada segenap alam semesta untuk dilihat, melihat 
diri anda ini. Coba anda sekalian pikirkan, bukankah aneh jika kekuatan lama tidak 
menganiaya anda. Dia menganiaya anda, Shifu juga tak berdaya, karena mereka telah 
menangkap alasannya: Anda lihatlah kehidupan semacam ini, apakah ini pengikut 
Anda? Begitu payah, apakah tidak semestinya dibenahi? Jika Anda tidak 
membenahinya dia malah memengaruhi kami, memengaruhi orang lain, apakah masih 
tidak bergegas untuk membenahinya! Maka saya berpikir: jalan yang terpampang di 
hadapan kalian sebagai pengikut Dafa satu-satunya adalah berkultivasi secara 
sungguh-sungguh, tidak ada jalan lain. 

Saya akhir-akhir ini telah melihat, pengikut Dafa di daratan Tiongkok, makin lama 
makin sadar jernih, makin mengerti di tengah penganiayaan ini, makin lama makin 
melakukannya dengan baik. Namun seiring membaiknya situasi, pengikut Dafa di 
tingkat internasional malah ada sedikit mengendur. Ada yang seolah-olah tidak dapat 
membangkitkan semangat untuk melakukan hal apapun, apalagi untuk bekerja sama. 
Tidak bekerja sama, saling adu kemampuan, tidak menghargai, bahkan tutur kata dan 
tingkah lakunya sangat tidak sopan, benar-benar tidak seperti citra seorang pengikut 
Dafa. Shifu merasa pedih setelah melihatnya. Kalian seyogianya berhasil melangkah 
ke depan dari penganiayaan yang paling berat, Dewa pun mengagumi, namun kalian 
malah tidak tahu untuk menyayanginya, ingin balik lagi menemukan proses tersebut 
sudah tidak ada lagi, sudah sampai akhir dari terakhir. Tadi saya sudah mengatakan, 
banyak orang ingin menjadi pengikut Dafa, sekarang sulit sekali untuk dapat masuk. 
Masih ada satu sebab paling besar yaitu ujian yang paling serius dan kejam terhadap 
pengikut Dafa, penganiayaan semacam itu, sudah memasuki tahap akhir, untuk 
menciptakan lagi sebuah tekanan dan tingkat kesulitan yang begitu besar, yang 
merambah langit dan menyelimuti bumi di seluruh dunia, sejarah untuk menguji anda 
berani atau tidak menjalani kultivasi, dapatkah menempuh jalan dengan lurus, semua 
itu sudah berlalu, sudah tiada lagi. Siapa yang datang lagi untuk menjadi pengikut Dafa, 
maka kekuatan lama menghalanginya dengan sangat hebat, walau bagaimana juga 
tidak memperkenankan dia masuk. Kalian berhasil melangkah ke depan dari 
lingkungan yang begitu sulit, sudah sungguh luar biasa, keagungan De yang 
sepatutnya dimiliki sudah dimiliki; dikarenakan kalian sekarang mengendurkan diri, 
membuat diri sendiri merosot ke bawah, ini sungguh tidak semestinya. 

Hal-hal yang menyangkut penyelamatan makhluk hidup dan klarifikasi fakta, 
banyak orang tidak melakukannya secara mendalam, berbicara dua patah kata dengan 
seseorang, terserah mau dengar atau tidak, jika tidak mau dengar biar saja, cari lagi 
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orang lain. Melakukan hal apapun harus ada permulaan ada kesudahan, lakukanlah 
dengan baik, menyelamatkan manusia harus berhasil menyelamatkannya. Yang 
terletak di hadapan anda, tidak ada pilihan, bila dalam menyelamatkan manusia anda 
bersikap memilih, itu adalah salah. Asalkan orang yang anda temui, semua harus anda 
selamatkan, tak peduli statusnya apa -- tingkatannya apa, tak peduli dia adalah 
presiden atau pengemis. Dalam pandangan mata Dewa, kehidupan adalah sederajat, 
tingkatan adalah pembagian yang digariskan oleh masyarakat manusia. Saya harap 
antarpengikut Dafa dapat seperti dulu, seperti pada awalnya kalian memperoleh Fa 
begitu gigih maju. Dahulu dalam agama Buddha ada sebuah ungkapan, artinya sejak 
awal hingga akhir selalu sama seperti pada awalnya, dengan demikian anda pasti 
mencapai kesempurnaan. (Tepuk tangan) 

Kalian berkultivasi di tengah masyarakat manusia biasa, ada konferensi Fa, di 
antara kalian juga dapat berdiskusi. Apakah kalian tahu mereka yang berkultivasi di 
dalam goa gunung, jika dia tidak berhasil kultivasi maka akan meninggal di dalam goa. 
Hal-hal apapun yang dia alami tidak ada orang untuk diajak diskusi, juga tidak ada 
orang yang berbincang dengannya, semua harus dia sendiri yang mengatasi dengan 
mengandalkan kesadaran lurus, jika tidak dapat diatasi maka habislah dia, betapa 
sulitnya! Yang paling menakutkan adalah berada dalam kesepian dalam jangka 
panjang. Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Adalah kesepian. Kesepian dapat 
membuat orang menjadi gila, kesepian dapat membuat orang lupa segalanya dari 
masa lampau, kesepian bahkan dapat membuat orang lupa akan bahasa, ia juga 
adalah semacam penderitaan yang paling menakutkan. Ada yang mengatakan 
seseorang duduk bermeditasi menghadap dinding selama sembilan tahun, ada yang 
selama tiga belas tahun, juga ada yang sudah duduk bermeditasi selama ratusan tahun. 
Kalian tidak mengalami kesepian yang demikian, hanyalah mempertahankan secara 
konsisten citra kalian layaknya seorang pengikut Dafa. 

Pembicaraan Shifu hari ini pada kalian agak berat, tujuannya juga agar anda 
sekalian dapat terbangun dengan adanya suatu peringatan. Kalian menyelamatkan 
manusia di dunia ingin agar mereka terbangun, lalu menyelamatkan mereka, namun 
kalian sendiri juga harus terbangun, juga harus terbangun dengan sadar. Jangan 
karena hal-hal yang dilakukan sudah banyak sehingga lupa pada Xiulian diri sendiri, ini 
juga tidak benar. Kalian adalah orang Xiulian, perkataan ini bukan berarti anda dahulu, 
anda pernah, atau penampilan anda adalah orang Xiulian, perkataan ini menandakan 
hakiki anda, makna dari jiwa anda, tanggung jawab yang anda pikul di pundak, misi 
sejarah anda adalah orang Xiulian, dengan demikian anda barulah sebagai pengikut 
Dafa yang sejati. 

Saya tahu anda sekalian di dalam berbagai proyek, di tengah menyelamatkan 
manusia ada sebagian melakukannya dengan sangat baik, secara keseluruhan yang 
kalian lakukan juga sangat baik, telah memerankan efek yang sangat besar. Saya akui 
kalian di dalam membantu Shifu meluruskan Fa telah melakukan apa yang harus kalian 
lakukan, saya hanya berharap kalian dapat melakukannya dengan lebih baik lagi. Jalur 
kita sangat sempit, berjalan sedikit menyimpang saja niscaya akan timbul masalah. 
Saya tidak ingin anda sekalian timbul masalah, juga tidak ingin seseorang terpeleset ke 
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bawah di tengah Xiulian, lebih-lebih tidak mengharapkan seiring perubahan situasi 
menjadi baik membuat Xiulian kalian mengendur. Semua ini adalah hasil ciptaan kalian, 
pekerjaan di kemudian hari masih sangat banyak, terus hingga hari di mana anda 
mencapai kesempurnaan. Keadaan yang paling sulit sudah kalian lewati, yang tersisa 
tidak lagi begitu sulit, semata-mata lakukanlah dengan lebih baik sedikit. Makin berada 
dalam tanpa harapan, mungkin harapan tepat berada di depan mata. Makin berada 
dalam perasaan sangat menjemukan, mungkin adalah sedang membangun keagungan 
De anda. Semoga anda sekalian benar-benar dapat bekerja sama dengan baik, 
kuatkan pikiran lurus, saat menjumpai masalah carilah ke dalam, persis seperti waktu 
baru mengikuti Xiulian dengan antusias yang sedemikian rupa. Jangan seperti manusia 
biasa, dengan semangat menggebu beberapa menit sudah berlalu, sudah tamat 
usahanya. 

Kalian sewaktu saling bekerja sama, dikarenakan sifat hati manusia barulah timbul 
gesekan di antara kalian, itu adalah kondisi dan proses orang Xiulian, mutlak bukan 
orang tersebut di antara kalian benar-benar tidak baik. Sisi yang baik dari dia sudah 
tidak tampak, sudah dipisahkan, yang terlihat oleh kalian selamanya adalah sisi yang 
belum dikultivasi dengan baik, tetapi kalian jangan menyikapinya tanpa hati yang belas 
kasih, jangan memandang seseorang secara tetap tak berubah. Saya kesekian kalinya 
mengatakan, sisi yang baik itu tak terlihat oleh kalian, sisi itu sudah sangat baik, sudah 
mencapai standar. Mencapai standar itu keadaannya bagaimana? Yaitu standar Dewa. 
Sisi dia yang belum dikultivasi dengan baik itu, makin menuju permukaan niscaya 
makin tampak tidak baik, akan tetapi, dia sudah berkultivasi dengan sangat baik. Saya 
harap anda sekalian menyayangi diri sendiri, menyayangi orang lain, menyayangi 
lingkungan kalian ini. Dengan menyayangi jalan yang kalian lewati, ini berarti 
menyayangi diri sendiri. 

Shifu tidak banyak bicara lagi, harap konferensi Fa kalian diselenggarakan 
dengan sukses sempurna. Di tengah konferensi Fa, ada banyak orang menceritakan 
proses Xiulian dan kondisi Xiulian dirinya sendiri, saat menjumpai masalah yang 
berbeda bagaimana menanganinya dengan menggunakan pikiran lurus pengikut Dafa. 
Usai mendengar semua ini, jangan menganggapnya sebagai sebuah cerita. Itu adalah 
jalan yang dilalui seseorang di dalam Xiulian, juga adalah jalan yang pernah anda lalui. 
Saya ingin melihat anda sekalian menemukan kembali antusias kalian, menemukan 
kembali kondisi terbaik dari kalian sebagai orang Xiulian. Saya bicara cukup sekian, 
terima kasih kepada anda sekalian. (Segenap hadirin berdiri, bertepuk tangan dengan 
meriah) 
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20 tahun Berceramah Fa 

Li Hongzhi 

13 Mei 2012 di New York Amerika Serikat 

(Segenap hadirin berdiri tepuk tangan dengan meriah, Shifu berkali-kali 
menggerakkan tangan mengisyaratkan para hadirin duduk kembali.) 

Salam untuk anda sekalian! (Para pengikut: Salam untuk Shifu!) Anda sekalian 
telah berjerih payah! (Para pengikut: Shifu telah berjerih payah! Tepuk tangan) Saya 
kira sebaiknya saya berdiri saja, agar anda sekalian melihatnya dengan jelas. (Para 
pengikut bertepuk tangan) Sudah lama tidak bertemu dengan kalian, kalian juga ingin 
melihat saya dengan jelas, maka sebaiknya saya berdiri saja. (Para pengikut tertawa, 
bertepuk tangan, Shifu balas dengan kedua tangan Heshi) 

Konferensi Fa New York yang diadakan setahun sekali, selalu dihadiri banyak 
sekali peserta. Arena gedung teater terbatas, maka tidak dapat menampung begitu 
banyak orang. Saya sudah beri tahu mereka, di kemudian hari bila diadakan lagi 
konferensi, kita cari gedung olahraga sebagai tempatnya. (Para pengikut tertawa, 
bertepuk tangan) 

Perihal jerih payah, anda sekalian benar-benar berjerih payah. Sebagaimana 
adalah pelurusan Fa, sebuah peristiwa yang demikian besar, tidak pernah ada contoh 
sebelumnya dalam sejarah. Sesungguhnya sepanjang sejarah, setiap kali peristiwa 
yang agak mencuat pada aspek kebudayaan, serta kondisi yang ditampilkan orang 
Xiulian dan Sang Sadar pada masa-masa yang berbeda, semua itu adalah sebagai 
referensi bagi pengikut Dafa, serta mengukuhkan fondasi bagi penyebaran Dafa secara 
luas. Dengan kata lain, sejak dulu kala hingga kini, semuanya adalah demi peristiwa ini. 
Dikatakan lagi secara lebih tegas, sesungguhnya peradaban Tiongkok selama lima ribu 
tahun, memang adalah secara langsung sedang mengukuhkan peristiwa yang terakhir 
ini. Coba anda sekalian pikirkan, sebuah peristiwa yang demikian besar, ia berkaitan 
dengan makhluk hidup segenap alam semesta apakah dapat terselamatkan, di saat 
segalanya sudah tidak benar, apakah semua itu dapat diselamatkan. Sebelum 
pelurusan Fa alam semesta dimulai, siapapun tidak berani memastikan peristiwa ini 
dapat berhasil atau tidak. Di saat permulaan saya melakukan hal ini, banyak Dewa juga 
berpikir demikian. Mereka sering berkata pada saya “semoga anda berhasil”, dalam 
perkataan tersebut tersirat perkataan lain. Ada pula Dewa yang memberi tahu saya, 
tidak pernah ada hal seperti ini. Mereka juga telah melihat tingkat kesulitan hal ini 
sampai taraf apa. 

Sesungguhnya situasi penganiayaan terhadap pengikut Dafa di tengah Xiulian, itu 
adalah ekspresi sengit antara kehidupan positif dan negatif, yang terwujud di tengah 
masyarakat manusia biasa di dalam proses rekonstruksi alam semesta, dengan kata 
lain, teror di tengah penganiayaan terhadap pengikut Dafa oleh kejahatan, pengikut 
Dafa di tengah anti penganiayaan mempertahankan keyakinan lurus menyelamatkan 
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makhluk hidup, ini hanyalah sekelumit perwujudan di atas dunia dalam proses 
pelurusan Fa alam semesta yang mahabesar. Sesungguhnya peristiwa ini adalah 
bukan main besarnya, kemegahannya tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Alam 
semesta sedang direkonstruksi, setiap ruang dimensi sedang dikerjakan, setiap ruang 
dimensi juga ada bentuk perwujudan dari masing-masing ruang dimensi yang berbeda. 
Pertentangan antara yang baru dan yang lama, pertentangan antara yang baik dan 
yang jahat, sedang memperlihatkan sikap yang berbeda dari para makhluk, yang 
tampak di dunia manusia hanyalah perwujudan dari satu ruang dimensi tersebut. 
Dahulu saya pernah mengatakan pada kalian, bahwa baik atau buruknya Xiulian 
pengikut Dafa, menentukan potensi kekuatan penyelamatan makhluk hidup, juga 
menentukan keberhasilan atau gagalnya dukungan bagi pelurusan Fa di dunia. 
Sesungguhnya di dalam pelurusan Fa setiap ruang dimensi juga berperan mendukung, 
juga serentak sedang dikerjakan, proses maju pelurusan Fa adalah menyatu. Manusia 
hanya dapat melihat keadaan yang ditampilkan oleh pengikut Dafa di dunia. 
Sedangkan kondisi yang direfleksikan pada ruang dimensi lain tentu berbeda, itu 
adalah secara langsung dihadapkan pada kehidupan apakah tercerai-berai, apakah 
dipertahankan, serta proses pembaharuan alam semesta dan badan langit, itu adalah 
amat mendebarkan hati. Karena sebagai manusia barulah dapat Xiulian, tak peduli 
betapa besar misi yang ditanggung oleh pengikut Dafa, juga adalah manusia yang 
sedang Xiulian, karena adalah manusia yang melakukan, maka mayoritas tidak dapat 
melihat perwujudan tersebut, ada orang-orang tertentu hanya dapat melihat bagian 
lokal yang lingkupnya sangat kecil, mereka hanya bisa dalam kondisi tersebut, dalam 
kondisi yang spesifik sebagai manusia, merasakan tekanan kejahatan, di tengah 
penderitaan melakukan apa yang seharusnya anda lakukan. 

Maka ditinjau dari sejarah, jika memang adalah sebuah peristiwa yang demikian 
besar, coba anda sekalian pikirkan harus dilakukan persiapan yang bagaimana? 
Sesungguhnya sudah diatur dengan sangat saksama. Bahkan setiap pengikut Dafa 
bagaimana menempuh jalannya, saat mengalami keadaan yang berbeda, bagaimana 
melangkah maju, bagaimana mundur, kemudian di saat muncul keadaan yang tidak 
semestinya terjadi bagaimana mengatasinya, semua itu sudah diatur dengan sangat 
saksama. Tak peduli bagaimanapun, sebagai suatu kehidupan, yang berlaku adalah 
keputusannya sendiri; anda ingin berkultivasi, anda punya niat, anda ingin melakukan, 
anda tidak ingin melakukan, anda tidak punya niat, semua itu berlaku atas keputusan 
pribadinya, maka ini jadi sulit. Seorang pengikut Dafa Xiuliannya baik atau buruk, 
dapatkah anda menunaikan sumpah janji prasejarah anda, hal tersebut juga berlaku 
prinsip yang sama. Sebagai seorang manusia biasa, menghadapi penganiayaan 
terhadap pengikut Dafa, menghadapi gempuran dan tekanan yang didukung segenap 
mesin propaganda sebuah negara dengan mengerahkan kekuatan maksimal, semua 
media digunakan untuk mengarang kebohongan, memfitnah Dafa dan pengikut Dafa, 
dalam keadaan yang demikian, sebagai manusia dia merasa memang seharusnya 
percaya pada pemerintah, khususnya di bawah kekuasaan jahat dari partai jahat PKT 
yang terbiasa menggunakan kebohongan untuk menutupi keaiban, menggunakan 
kepalsuan untuk menonjolkan “situasi amat baik“ dan tokoh pahlawan semu. Di tengah 
rekayasa kebohongan dan penipuan dalam jangka panjang, membuat orang-orang 
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Tiongkok benar-benar sulit sekali membedakan antara benar dan palsu. Dibicarakan 
dari aspek lain, kekuatan lama beranggapan, alam semesta sudah tidak benar, 
manusia juga sudah tidak benar, manusia yang karmanya besar tentu harus 
melangkah ke luar di tengah kesesatan, di tengah kebohongan ini, dengan demikian 
baru memenuhi syarat; setiap orang juga mengikuti partai jahat komunis mendorong 
arus, maka manusia harus memikul semua itu, menanggung semua itu; bila anda dapat 
melangkah ke luar berarti anda telah melangkah ke luar, jika tidak dapat melangkah ke 
luar anda akan disingkirkan. Sesungguhnya semua ini, anda jangan melihat 
perwujudannya yang begitu jahat dan menakutkan di atas dunia, manusia bahkan 
merasa peristiwa ini sangat besar, sesungguhnya ia tak lain hanyalah perwujudan dari 
sebuah ruang dimensi yang kecil di dalam pelurusan Fa alam semesta, berupa hal 
yang sekelumit di tengah rekonstruksi badan langit raksasa. Ini masih merupakan 
kesempatan ekstra yang diberikan di tengah pelurusan Fa yang ketat dan serius, dalam 
penyelamatan manusia, yang memenuhi syarat niscaya terselamatkan, yang tidak 
memenuhi syarat niscaya tidak dikehendaki. 

Maka sebagai pengikut Dafa, anda sekalian telah melihat, situasi sekarang ini 
sedang berubah secara drastis, ini juga merupakan keadaan pelurusan Fa alam 
semesta yang terefleksi di atas dunia. Pada “20 Juli” tahun 1999 ketika dimulainya 
penindasan terhadap pengikut Dafa, benda-benda jahat yang ditekan ke bawah dari 
ruang-ruang dimensi berbeda pada lingkup atas, serta benda-benda yang ingin 
disingkirkan dari ruang dimensi berbeda dan berbagai alam semesta di tempat mereka 
itu, semua telah ditekan ke bawah, menghendaki anda untuk melenyapkannya, ini jelas 
menyebabkan tekanan yang raksasa bagi pengikut Dafa. Sungguh jahat dan 
menakutkan, namun kalian telah berhasil melewatinya, kejadiannya telah berlalu, kalian 
juga sudah mengetahui, Shifu juga tidak perlu melukiskannya. Ditambah lagi dengan 
kebusukan partai jahat PKT yang menyatu dengannya, tekanan ini juga tidak pernah 
ada contoh sebelumnya dalam sejarah. Tetapi kriteria Xiulian di tengah pelurusan Fa, 
kriteria yang harus dipenuhi oleh para Dewa pasca pembaharuan, semua ini adalah 
ketat, semua ini adalah tuntutan kriteria dari alam semesta baru. Tetapi kehidupan 
yang belum diluruskan Fa akan melakukan hal dengan menggunakan prinsip hukum 
alam semesta lampau, dengan prinsip tersebut menilai pengikut Dafa, mereka merasa 
anda dapat mencapai kriteria yang mereka akui, hati mereka baru dapat seimbang, 
mereka baru mengizinkan anda melangkah ke atas tanpa diganggu, baru menganggap 
anda berkompeten untuk menyelamatkan mereka. Sesungguhnya raja-raja yang 
menguasai alam semesta pada tingkat-tingkat berbeda, mereka juga sedang 
merintangi pelurusan Fa dengan berpegang pada kriteria lama, mereka merasa hatinya 
telah seimbang, anda telah mencapai kriteria yang mereka buat, maka anda baru 
diperkenankan lewat, sebagian dari mereka juga tahu bahwa dirinya juga termasuk 
objek yang sedang diluruskan Fa, ada juga yang beranggapan dirinya adalah 
penguasa yang paling tinggi, di antaranya ada pula yang tidak menyetujui tuntutan 
pelurusan Fa. Yang menyetujui maupun tidak, mereka semua tidak tahu bagaimana 
keadaannya pasca pelurusan Fa. Para Dewa yang bertingkat-tingkat semua juga 
demikian keadaannya, pada bertingkat-tingkat juga berpikiran demikian. Jika dia 
merasa “tidak benar, tidak memenuhi kriteria”, dia akan menggunakan kemampuannya 
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secara langsung memusnahkan segala sesuatu yang tidak memenuhi kriterianya di 
dalam lingkup batas kemampuannya, termasuk keadaan pelurusan Fa, sesungguhnya 
walaupun mereka tidak punya kemampuan untuk benar-benar mengganggu pelurusan 
Fa, namun mereka akan berperan merintangi, tak peduli mereka dapat berhasil atau 
tidak melakukan sesuatu, namun mereka akan menghancurkannya. Sesungguhnya 
telah terjadi hal semacam ini dalam jumlah yang tak terhitung, namun tidak dapat 
menghancurkan pelurusan Fa dan pengikut Dafa, juga tidak dapat menghancurkan 
manusia, tidak dapat menghalangi pelurusan Fa, namun mengakibatkan banyak 
kerunyaman. Kerunyaman tersebut dapat terefleksi ke atas dunia, maka jadilah 
gangguan. Hal-hal semacam ini senantiasa ada. 

Jika pengikut Dafa tidak berbuat dengan baik, kriteria Xiulian terhadap diri sendiri 
diturunkan, Dewa yang bertingkat-tingkat dari kehidupan lama tingkat tinggi yang 
jumlahnya tak terhitung tak terhingga, serta para raja yang tak terhitung, jika semuanya 
bertindak demikian, coba anda sekalian pikirkan, itu akan menciptakan tingkat kesulitan 
yang seberapa besar bagi pelurusan Fa? Di dalam pemberantasan terhadap mereka, 
bersamaan para Dewa dan raja tersebut dicerai-beraikan, makhluk hidup dalam lingkup 
batas penguasaan mereka yang jumlahnya tak terhitung tak terhingga, semua tidak 
dapat diselamatkan. Jika segenap badan langit adalah demikian, maka semuanya juga 
tidak dapat diselamatkan. Ini justru adalah tingkat kesulitan yang dialami pelurusan Fa 
dan pengikut Dafa, terefleksi ke atas dunia adalah berbagai kerunyaman. Anda 
sekalian berpikir Shifu kami memiliki kemampuan yang mutlak, di tengah pelurusan Fa 
apa yang diucapkan pasti terlaksana. Tetapi apakah pernah kalian pikirkan, ingin 
menyelamatkan semua ini, jika yang diselamatkan tidak rela maka hal ini tidak berlaku, 
dilakukan secara paksa tidak dapat mengubah hakikinya, bila diubah secara paksa itu 
sama dengan menciptakan ulang satu kehidupan dari awal, untuk menciptakan ulang 
mudahnya bukan main, menyelamatkan satu kehidupan barulah yang paling sulit. 
Menciptakan ulang sungguh mudah sekali. 

Anda sekalian tahu, bukankah Buddha Sakyamuni mengatakan, Buddha dengan 
sekilas pikiran sudah dapat membentuk sebuah dunia, di dalamnya terdapat makhluk 
hidup yang tak terhingga, karena dalam lingkup dia itu, dia memang memiliki 
kemampuan yang begitu besar, dia memiliki semua energi dari partikel yang paling 
mikroskopis hingga partikel yang paling besar pada tingkat di mana dia berada, 
densitasnya juga ada sedemikian besar, dari yang kecil hingga yang besar, setiap 
tingkatan serempak bekerja, dia memiliki segala kemampuan untuk membentuk 
dunianya, dengan sekilas pikiran sudah berhasil menciptakan apa saja, termasuk 
kehidupan. Seandainya di tengah pelurusan Fa juga dilakukan secara demikian, itu 
sama dengan menciptakan ulang segalanya, yang ada semula sudah tidak eksis lagi, 
dengan demikian sudah bukan lagi pelurusan Fa menyelamatkan makhluk hidup. Bila 
anda ingin menyelamatkan dia, apa yang dimaksud menyelamatkan? Anda harus 
membuat dia sendiri mau berubah, itu baru dibenarkan. Alam semesta dan dunia 
semuanya sudah tidak benar, ingin menyelamatkan semua ini, betapa sulitnya. Maka 
ada kalanya di saat kalian menemui kesulitan, ada orang yang berpikir: mengapa 
terjadi kesulitan yang begitu besar? Apakah Shifu tidak boleh menyingkirkan kesulitan 
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tersebut? Saya juga pernah berpikir demikian. Ketika saya melihat pengikut Dafa dalam 
keadaan dianiaya dengan sangat berat namun pikiran lurusnya tidak kuat, saya 
sungguh ingin menyingkirkan penderitaan itu bagi kalian, tetapi apabila disingkirkan 
maka cobaan itu belum terlewati, yang harus ditanggung juga belum dipenuhi, 
Xiuliannya juga belum meningkat naik, dengan menyingkirkan apapun berarti 
segalanya tidak diperhitungkan, juga berarti semua itu bukanlah apa-apa, juga tidak 
terhitung sebagai orang Xiulian, juga tidak terhitung sebagai pengikut Dafa. Lagi pula 
setiap orang juga lahir kembali dengan tubuh bergelimang karma yang terbawa dari 
reinkarnasi dalam siklus kehidupan yang berulang kali, walaupun pada setiap siklus 
kehidupan ada Shifu yang memerhatikan, namun karmanya juga tidak kecil. Jika dalam 
sejarah dirinya masih punya suatu janji, atau pernah berhutang sesuatu, atau pernah 
terjadi suatu kerunyaman, semua ini sangat sulit diatasi, namun semua harus diatasi, 
semua harus dikerjakan, dari itu hal-hal tersebut niscaya bukan main sulitnya untuk 
dikerjakan. Di tengah Xiulian ada banyak penderitaan adalah disebabkan oleh hal-hal 
tersebut. Menyelamatkan suatu kehidupan bukanlah hal yang begitu sederhana seperti 
yang dibayangkan. 

Akan tetapi, biar bagaimanapun sulitnya, kehidupan yang ingin diselamatkan 
walau bagaimana mengganggu dan menciptakan kesulitan sebelum ia diselamatkan, 
pengikut Dafa niscaya punya jalannya sendiri. Sebagai seorang pengikut Dafa, dahulu 
saya selalu mengatakan, bahwa pengikut Dafa punya misi sejarah yang begitu besar, 
harus memikul kewajiban menyelamatkan makhluk hidup, pasti ada jalan yang dapat 
kalian terobos sendiri. Jalan ini haruslah sebuah jalan yang dapat memenuhi kriteria, 
dengan demikian baru akan dikagumi oleh para makhluk alam semesta, baru dapat 
bebas dari gangguan, anda baru akan bebas dari kerunyaman di jalan tersebut, baru 
dapat berjalan dengan sangat lancar. Jika tidak demikian, dengan mendekap berbagai 
keterikatan dan sifat hati manusia, maka anda akan mengalami banyak kerunyaman di 
jalan tersebut, kerunyaman menghalangi diri sendiri sehingga tidak dapat melewatinya. 
Sesungguhnya perihal tidak dapat menempuh perjalanan dengan lurus, satu 
dikarenakan karma, di antaranya termasuk kerunyaman yang terbawa di balik 
kehidupan, beragam hutang budi dan kebencian, sumpah janji, serta keterkaitan 
dengan berbagai kehidupan, dan sebagainya; satu lagi ialah keterikatan dari hati 
manusia sendiri. khususnya adalah konsep yang terbentuk, telah membentuk sebuah 
cara pemikiran, itu akan membuat diri sendiri sulit mengenali perwujudan hati manusia 
yang tak disadari. Jika tidak dikenali lalu bagaimana dilepaskan? Khususnya dalam 
lingkungan seperti di Tiongkok itu, partai jahat telah menghancurkan kebudayaan 
tradisional Tiongkok, seperangkat benda yang dipraktikkan olehnya semua berupa 
paham partai jahat, yang disebut sebagai kebudayaan partai. Dengan cara pemikiran 
yang dilandasi oleh paham tersebut, memang ada tingkat kesulitan untuk mengenali 
kebenaran alam semesta, bahkan tidak dapat mengenali sejumlah pemikiran dan 
perilaku yang tidak baik adalah bertentangan dengan nilai-nilai universal di dunia. 
Banyak pemikiran yang tidak baik juga tidak dapat dikenali, lalu bagaimana? Satu-
satunya cara ialah berbuat dengan mengikuti Dafa. 
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Dahulu saya pernah mengatakan kepada kalian, orang Tiongkok masa kini semua 
adalah raja dari berbagai bangsa, raja pada berbagai zaman di dalam sejarah, raja-raja 
dalam alam semesta yang tingkatnya sangat tinggi, yang turun dari atas langit, semua 
telah reinkarnasi ke Tiongkok. Bila ia terselamatkan akan membuat makhluk hidup di 
baliknya yang ia wakili, yang jumlahnya tak terhitung tak terhingga juga terselamatkan. 
Itu sudah bukan hal yang sederhana. Dia satu orang terselamatkan, lalu harus 
menyelamatkan sebegitu banyak, siapa yang melenyapkan karmanya? Bagaimana ia 
melewati ujian ini? Bagaimana ia harus berbuat agar kekuatan lama minim menyusupi 
celah kekosongannya, bagaimana baru dapat membuat para makhluk dan para Dewa, 
yang berpegang pada prinsip hukum lama dan konsep lama dari tingkat-tingkat 
berbeda alam semesta membenarkan anda, bagaimana agar kehidupan yang 
mengalami terpaan hatinya dapat seimbang dan memperkenankan anda berlalu? Ini 
niscaya sangat sulit. Shifu pernah mengatakan: “Pikiran lurus para pengikut kuat, Guru 
punya kemampuan memulihkan kondisi semestinya.” Jika pikiran lurus anda kuat, 
siapa berani melakukan sesuatu, maka kami berdasarkan prinsip yang benar, Shifu 
dapat menyelesaikan hal apapun. Bila anda sendiri berbuat tidak lurus, lalu Shifu 
bagaimana mengatasinya? Seumpama anda sendiri berbuat tidak benar, lalu Shifu 
melenyapkan mereka, apakah ini dibenarkan? Anda tidak berbuat dengan baik, ada 
rintangan lalu dilenyapkan, jika demikian siapa yang masih ingin kita selamatkan? Itu 
tidak dibenarkan. 

Tak peduli bagaimanapun, saya tadi sudah mengatakan, walaupun itu adalah 
prinsip lama, walaupun segala darinya sudah bobrok, sudah tidak benar, namun ia 
masih ada satu prinsip yang umum, orang-orang di bumi menyebutnya sebagai nilai-
nilai universal, di atas langit, segenap alam semesta memang terdapat kriteria penilaian 
yang umum. Mereka semua tidak menyetujui, Shifu lalu melenyapkan mereka semua, 
jika demikian siapa yang kita selamatkan? Kesulitannya terletak di sini. Saya dapat 
berbuat mengikuti kriteria tuntutan saya sendiri, tak peduli engkau adalah benda lama 
apapun, sepanjang proses dilakukan secara demikian, mungkin kehidupan apapun 
tidak dapat diselamatkan, semuanya juga dilenyapkan, diledakkan. Justru karena ingin 
menyelamatkan mereka, maka apa yang ditanggung oleh pengikut Dafa, jalan yang 
ditempuh oleh pengikut Dafa barulah begitu sulit. Kesulitan yang kita alami, semua juga 
demi makhluk-makhluk tersebut dapat terselamatkan. Selayaknya membuat mereka 
menjadi puas: pengikut Dafa dapat melangkah melewati, juga dapat menyelamatkan 
mereka. Tak peduli bagaimana anggapan anda, kehidupan pada bertingkat-tingkat 
alam semesta semua berpikir demikian. Setiap tingkat ada rajanya, setiap tingkat 
masih ada penguasanya. Kehidupan alam semesta yang mahabesar tak terhingga, 
banyaknya tak terhitung tak terhingga, kalian tak akan dapat membayangkan seberapa 
besarnya mereka, setiap tingkat juga berperan demikian, kehidupan pada setiap tingkat 
juga berpikir demikian. Coba anda sekalian pikirkan, anda masih harus menyelamatkan 
mereka, bagaimana anda jadinya? Shifu dapat melenyapkan mereka. Setelah 
dilenyapkan, tidak ada apa-apa lagi, anda telah berhasil melewati, satu kehidupanpun 
tak ada yang terselamatkan, sampai terminal berikutnya masih demikian, siapa yang 
menentang? Lalu dilenyapkan, anda berhasil melewati, satu kehidupanpun tidak ada 
yang tersisa. Jika sepanjang proses dijalani secara demikian, bukankah kita telah 



85 
 

menghancurkan semua ini? Oleh sebab itu pengikut Dafa harus menempuh jalan 
sendiri dengan lurus baru dapat menyelamatkan makhluk hidup, baru dapat berhasil 
melangkah maju di tengah penyelamatan makhluk hidup, demikian sulitnya hal ini, 
tingkat kesulitan dari penyelamatan makhluk hidup justru timbul secara demikian. Ada 
sebagian orang yang tidak tahu keseriusan masalah ini mengatakan ingin 
menyelamatkan makhluk hidup, padahal apa yang dimaksud menyelamatkan makhluk 
hidup dia juga tidak tahu. 

Tetapi tak peduli bagaimanapun, pengikut Dafa dapat menyelamatkan makhluk 
hidup, anda sudah terhitung luar biasa. Memang, pengikut Dafa melangkah maju 
sepanjang jalan, di tengah pelurusan Fa telah menyelamatkan ratusan juta lebih 
manusia di dunia, ini bagus sekali, Shifu merasa sangat puas. Penderitaan yang 
ditanggung oleh banyak pengikut Dafa juga luar biasa besar, keagungan De-nya juga 
besar, tetapi mengapa kalian harus menanggung begitu besar? Ada juga yang 
bertanya pada saya, mengapa pengikut Dafa dianiaya sedemikian berat? Mungkin juga 
dia sedang menanggung demi banyak kehidupan di balik dirinya, karena yang ingin dia 
lindungi, yang ingin dia selamatkan jumlahnya terlampau besar dan terlampau banyak, 
mungkin disebabkan oleh faktor diri sendiri dan faktor kehidupan yang ingin dia 
selamatkan, karma atau faktor sejarah yang ditanggung terlampau banyak, mungkin 
masih ada akumulasi kebencian yang tak dapat diselesaikan, masih ada simpul mati 
yang sama sekali tidak bisa diurai, ada yang hanya dapat ditukar dengan jiwa manusia, 
oleh karena itu barulah menyebabkan bentuk-bentuk yang rumit semacam ini di tengah 
penganiayaan. Ada sebagian dilakukan oleh kekuatan lama, di dalam gangguan 
terhadap praktisi, Shifu juga memanfaatkan taktik lawan untuk menaklukkan lawan, biar 
bagaimanapun Shifu punya kriteria Shifu, apa yang dilakukan oleh kekuatan lama 
semua harus dibayar. 

Dahulu saya sudah mengatakan pada kalian, segala sesuatu dalam Triloka eksis 
demi pelurusan Fa, termasuk mereka yang mengakui Dafa maupun yang tidak 
mengakui Dafa, semua makhluk tahu sedang diadakan pelurusan Fa, tetapi siapapun 
tidak tahu hal ini ada seberapa besar. Khususnya para raja, para penguasa, mereka 
merasa dirinya sangat besar, mereka semua tidak terpikir di balik mereka masih ada 
alam semesta yang tak terhitung tak terhingga, mereka semua merasa dan 
beranggapan dirinya agung, maka mereka baru berani melakukan sesuatu, dengan 
demikian telah menyebabkan tingkat kesulitan yang amat besar. Tak peduli 
bagaimanapun, pengikut Dafa telah menyelamatkan makhluk hidup dalam jumlah 
banyak, pelurusan Fa sudah berjalan hingga paling akhir. Berjalan lebih lanjut, anda 
sekalian juga telah melihat, kekuatan kejahatan sudah tidak mencukupi untuk 
digunakan, lingkungan jahat yang digunakan kekuatan lama untuk menguji pengikut 
Dafa, serta lingkungan untuk menyelamatkan makhluk hidup di bawah tekanan 
kejahatan, berangsur-angsur sudah akan sirna, karena kejahatan sudah tidak 
mencukupi untuk digunakan. Kekuatan lama beranggapan kemampuannya untuk 
menguji pengikut Dafa dan menguji manusia di dunia sudah tidak mencapai target, 
maka sudah tidak masuk hitungan, Shifu memanfaatkan gangguan kekuatan lama agar 
pengikut Dafa menyelamatkan makhluk hidup juga sudah berakhir. Mereka yang tidak 
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diselamatkan, mereka yang tidak mau mendengar klarifikasi fakta pengikut Dafa dalam 
periode ini, atau yang telah mendengar klarifikasi fakta namun masih belum juga 
mengerti, dengan demikian juga sudah tidak ada kesempatan lagi, sudah berlalu 
biarlah berlalu, tahap berikutnya dengan cepat juga sudah akan dimulai. 

Kapan sejarah akan berakhir, biar bagaimanapun juga tidak dapat ditunda, hanya 
dapat terjadi perubahan dalam hal-hal konkret atau di tengah proses tersebut, hal-hal 
yang belum dilakukan dengan baik akan memengaruhi pekerjaan di kemudian hari, 
waktu secara keseluruhan niscaya tidak dapat ditunda, ini bukan menyangkut Shifu 
belas kasih atau tidak. Sesungguhnya sampai terakhir, yang diselamatkan itu, dan 
segala sesuatu yang direkonstruksi, jika bukan yang saya kehendaki atau tidak 
memenuhi standar, walau sudah selesai dikerjakan juga sia-sia, semuanya juga harus 
dimusnahkan. Waktu tersebut tidak boleh dilampaui, bagi kehidupan yang tidak dapat 
diselamatkan, hanya bisa demikian saja kiranya. 

Tentu saja berbicara sampai di sini, pengikut Dafa mungkin merasa dahulu ada 
banyak hal belum dilakukan dengan baik, sehingga menyisakan sejumlah penyesalan. 
Pasti adalah demikian. Sesungguhnya awalnya ketika saya melakukan hal ini saya 
sudah tahu, manusia sudah sampai taraf yang demikian, ditambah lagi gangguan 
kejahatan yang begitu besar, kebohongan yang dikarang saat awal penganiayaan 
terhadap pengikut Dafa membuat orang-orang di dunia terkelabui dan bingung, untuk 
klarifikasi fakta sungguh sangat sulit. Ketika itu saya sudah melihat, ingin 
menyelamatkan manusia secara menyeluruh sudah tidak mungkin, menyelamatkan 
makhluk hidup alam semesta secara menyeluruh lebih-lebih tidak mungkin, tetapi kita 
sedapat mungkin menyelamatkan sebanyaknya dan secepatnya, berpacu sebelum 
tibanya waktu tersebut dapat menyelamatkan lebih banyak kehidupan. 

Maka berbicara sampai di sini, saya bicarakan lagi sedikit hal-hal yang berkaitan 
dengan Xiulian. Hal-hal yang ingin dilakukan oleh pengikut Dafa sesungguhnya semua 
ada langkah prosesnya, setelah lewat masa tersebut maka sudah terlewati, saat 
berpaling kepala melihat, ada sesuatu hal belum dilakukan dengan baik, sudah tidak 
ada kesempatan untuk dikompensasi. Tentu saja Xiulian masih belum berakhir, anda 
masih dapat terus melakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, lakukan 
hal ke depan dengan baik, maka bagi anda boleh dikatakan masih ada banyak 
kesempatan dan waktu untuk melakukannya. Akan tetapi jika ada banyak hal belum 
dilakukan dengan baik, itu benar-benar akan menyisakan banyak sekali penyesalan. 
Misalnya kalian yang tadi angkat bicara masih menyinggung soal Shen Yun, 
sesungguhnya saya bicarakan lebih jelas lagi kepada kalian, Shen Yun adalah untuk 
menyelamatkan makhluk hidup, semuanya tahu akan hal ini, namun apakah kalian 
pernah berpikir? Itu juga merupakan satu kali kesempatan yang Shifu adakan bagi 
kalian untuk saling bekerja sama, bagi yang belum melangkah ke luar supaya dapat 
melangkah ke luar. Perihal Shen Yun, seiring dengan pengaruhnya yang makin meluas, 
kalian semua tahu ia adalah pertunjukan peringkat satu, pertunjukan manusia sekarang 
tidak dapat menandinginya. Tentu saja tidak dapat menandinginya, anda sekalian tahu, 
di atas panggung para Dewa juga membantu dalam pementasan, dengan demikian 
dapat membuat manusia terselamatkan, siapa yang dapat menandingi? Tak dapat 
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menandinginya. Ditambah lagi yang mementaskan pertunjukan adalah pengikut Dafa, 
dan juga keterampilan para pemain sudah mencapai peringkat satu internasional, ini 
adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Namun praktisi di berbagai 
tempat dalam hal kerja sama selama proses mempromosikan Shen Yun, ketika 
menemui suatu masalah, bukan kalian tidak ingin melakukan, jika tidak melakukan 
kalian juga tidak perlu berdebat. Semuanya ingin melakukan, hanya saja yang satu 
mengatakan lakukan begini, satu lagi mengatakan lakukan begitu; yang satu bilang 
lakukan sekarang, satu lagi bilang tunggu dulu, saling tidak mau mengalah. Berbagai 
hati manusia yang kuat ini membuat di antara kalian tidak dapat bekerja sama. Di 
tengah perdebatan ada yang hati manusianya sangat dominan, di bawah dorongan hati 
manusia ada yang saling bertengkar, sekalipun terpaksa melakukan juga bersikap 
sangat pasif. 

Saya beri tahu anda sekalian, selama sekian banyak tahun, saya selalu 
mengatakan kemampuan pengikut Dafa sangat besar, banyak orang justru tidak 
percaya, karena juga tidak memperkenankan anda melihatnya. Di bawah efek pikiran 
lurus anda, segala sesuatu di sekeliling anda dan diri anda sendiri juga akan 
mengalami perubahan, anda tidak pernah mau mencobanya. Gangguan dari kekuatan 
lama dan unsur-unsur kejahatan itu, adalah menyusup celah kekosongan pikiran kalian, 
selama beberapa tahun ini mereka terus saja melakukan hal ini, kekuatan lama 
mengendalikan setan busuk dan unsur partai jahat selalu berbuat demikian, agar kalian 
gagal melakukan hal penyelamatan manusia, karena dia tidak dapat mengalahkan 
anda bila bertempur berhadapan langsung dengan anda. Sekali anda memancarkan 
pikiran lurus, tak peduli kejahatan itu dengan beribu-ribu pasukan semuanya akan luluh 
menjadi tanah, semuanya terbasmi, sudah bukan apa-apa lagi. Jika terus bertempur 
secara demikian, gangguan setan busuk dan unsur partai jahat akan terbasmi hingga 
tuntas. Bila pengikut Dafa dapat memancarkan pikiran lurus dengan pikiran yang penuh 
konsentrasi dan pikiran lurus yang sangat kuat, kalian cobalah, jika hari ini dapat 
diwujudkan, kejahatan yang ada sekarang akan sirna separuhnya. Justru dikarenakan 
anda ada berbagai macam sifat hati manusia, tidak dapat bekerja sama dengan baik, 
mereka niscaya menyusup celah kekosongan kalian, agar kalian tidak berhasil 
melakukan hal yang harus dilakukan, di tengah anda menyelamatkan makhluk hidup ia 
melemahkan kekuatan anda. Kejahatan tidak punya cara lain apapun. Penampilan 
orang jahat di dunia manusia ini sangat garang, orang tersebut begitu beringas, 
dikarenakan kejahatan di balik dia sedang menopangnya; setelah anda membasmi 
kejahatan itu, orang tersebut juga tidak dapat beringas lagi. Jika pengikut Dafa 
semuanya bersatu membentuk sebuah kekuatan, dengan pikiran lurus yang sangat 
kuat melakukan hal ini, coba kalian pikirkan, itu barulah perwujudan Dewa di atas dunia, 
hal ini bagi kejahatan ini adalah terlampau menakutkan. 

Penampilan orang beringas, itu adalah ditopang oleh kejahatan di baliknya. Kalian 
selalu mengarahkan pandangan pada permukaan: mengapa orang ini begitu buruk, 
mengapa orang ini begitu jahat, mengapa polisi garang ini bertindak demikian, 
mengapa orang ini penampilannya begitu irasional, yang diamati selalu bagian 
permukaan. Saya senantiasa mengatakan pada kalian, bahwa sarung kulit manusia ini 
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ibarat sebuah pakaian, yang benar-benar menguasai tubuh manusia adalah Yuanshen, 
baik itu Zhu Yuanshen maupun Fu Yuanshen, lagi pula yang dapat menguasai manusia 
tidak hanya Yuanshen, berbagai jenis makhluk yang memiliki Qi kecerdasan dapat saja 
menguasai manusia. Yang berperan jahat terhadap pengikut Dafa tidak berada di 
permukaan. Setelah anda mengatasi unsur-unsur di baliknya, coba anda lihatlah 
bagaimana keadaan di permukaan? Tanpa ada suatu unsur di baliknya, dia akan 
melakukan apa saja menurut apa yang anda beritahukan kepadanya. Anda adalah 
orang Xiulian, anda memiliki kemampuan, anda adalah kehidupan yang melangkah di 
atas jalan Dewa. Dia adalah seorang manusia biasa, dia tidak punya kekuatan. Oleh 
sebab itu anda jangan selalu mengarahkan pandangan pada orang yang ada di 
permukaan, atasi dulu unsur-unsur yang ada di baliknya baru dapat mengatasi 
masalah secara tuntas, baru dapat membuat situasi terjadi perubahan, baru dapat 
membuat manusia terjadi perubahan. 

Dahulu saat kalian mempromosikan tiket, kalian tahu itu sangat sulit, walau sulit 
juga ada jalan bagi anda untuk ditempuh, tergantung anda mau atau tidak mencarinya. 
Ada yang mengatakan, kita memancarkan pikiran lurus saja sudah cukup. Anda hanya 
memancarkan pikiran lurus di sana tanpa melakukan sesuatu, apakah itu disebut 
Xiulian? Sama seperti ada orang membaca buku, hanya membaca buku, tidak 
melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, jika demikian apakah 
anda terhitung pengikut Dafa? Itu bukan Xiulian Dafa. Seandainya dengan 
memancarkan pikiran lurus semuanya sudah beres, maka tidak perlu anda yang 
memancarkan pikiran lurus, saya akan mengoordinasi sekelompok pengikut Dafa 
memancarkan pikiran lurus di New York, itu sudah cukup, semuanya sudah 
terselesaikan. Anda harus melakukannya sendiri, berkultivasi dan mempraktikkannya 
sendiri, jerih payah merupakan bagian dari Xiulian anda, anda harus berupaya mencari 
orang yang harus anda selamatkan. Semua ini adalah hal yang harus dilakukan oleh 
pengikut Dafa. Di antara kalian bekerja samalah dengan baik, bila menemukan orang 
lain ada sesuatu belum dilakukan dengan baik, atau ketika kalian berdiskusi dalam 
suatu pertemuan ada sejumlah hal belum dilakukan dengan baik, pendapat anda juga 
tidak diterima, sedangkan anda merasa betul-betul harus dilakukan secara demikian, 
pada saat itu walau pendapat anda tidak diterima, anda secara diam-diam lakukanlah 
sendiri hal tersebut agar menjadi baik, ini barulah terhitung orang Xiulian. 

Anda sekalian tahu, Shen Yun makin pentas makin bagus, pengaruhnya makin 
besar, tiket tahun ini pada tahap akhir pertunjukan di Amerika, setiap kali pertunjukan 
selalu dipadati penonton, tahun depan jual tiket adalah cukup mudah. Jika benar 
dengan tayangan satu iklan orang-orang sudah berdatangan, saya beri tahu anda 
sekalian, saat itu saya sudah tidak menyuruh kalian mempromosikan tiket lagi. Ada 
yang merasa, wah! Kalau demikian baguslah, telah berkurang satu pekerjaan. Jika 
semua tidak dilakukan, apakah itu terhitung Xiulian? Shifu menghendaki kalian 
menempuh jalan ini, memberi satu kesempatan seperti ini, apakah anda telah 
melakukannya? Tentu saja, anda mengatakan saya tidak mengerjakan Shen Yun, saya 
mengerjakan proyek lainnya, itu tidak jadi masalah, itu baik sekali. Sekiranya dalam 
proyek lain anda bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, itu 
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tidak jadi masalah, anda tidak mengerjakan Shen Yun saya juga senang. Namun ada 
sebagian orang, dia tidak ada begitu banyak pekerjaan, dia masih tidak mematut diri 
dengan baik. Pokoknya, anda memang tidak ingin mengalami kerunyaman, anda 
memang ingin santai-santai, dengan kata lain, anda tidak ingin merealisasi apa yang 
harus anda sendiri lakukan, itu tidak benar, itu sudah sangat berbahaya. Pengikut Dafa 
ada kriteria sebagai pengikut Dafa, anda jangan melihat anda adalah orang Xiulian, 
ada kalanya di saat pikiran lurusnya kuat, satu perkataan anda sudah dapat 
menyelamatkan manusia, dia adalah manusia biasa, dia ada kriteria baginya untuk 
memperoleh penyelamatan, ada tempat baginya untuk pergi memperoleh 
penyelamatan, sedangkan anda punya kriteria untuk anda. 

Satu hal lagi, setibanya periode akhir, ada banyak praktisi dapat berkomunikasi 
dan melihat ruang dimensi lain, bahkan pemandangan dari hal-hal yang dilakukan oleh 
diri sendiri di tengah pelurusan Fa, ditinjau atas dasar prinsip, ini juga adalah normal. 
Prasyarat setiap orang berbeda, kondisi yang ditampilkan setiap orang di tengah 
pelurusan Fa juga berbeda, maka ada sejumlah orang dapat melihat, yang ingin saya 
peringatkan pada kalian ialah, dahulu juga ada sejumlah praktisi yang seperti ini tidak 
dapat menguasai diri dengan baik sehingga memusnahkan diri sendiri, setelah melihat 
jangan menggunakan hati manusia menimbulkan keterikatan dan bermacam-macam 
kegembiraan hati, malah membuat diri sendiri musnah. Ini sudah ada contoh pelajaran 
sebelumnya, dalam aspek ini anda sekalian juga harus memerhatikan. 

Saya senantiasa mengatakan, lingkup alam semesta yang ditanggung oleh 
pengikut Dafa sangat besar, mungkin anda adalah raja dari suatu alam semesta, 
bahkan Sang Sadar yang lebih-lebih tinggi, coba anda pikirkan, seberapa besar 
layaknya alam semesta ini? Sakyamuni mengatakan dalam sebutir pasir mengandung 
3.000 dunia, lalu pasir dalam pasir tersebut, di dalamnya apakah masih ada 3.000 
dunia? Di dunia itu apakah masih ada pasir? Di dunia dari pasir dalam pasir itu apakah 
masih ada pasir? Apakah di situ juga ada sungai, kali, danau dan laut? Di dalam 
pasirnya itu apakah masih ada 3.000 dunia? 3.000 dunia dalam pasir tersebut apakah 
masih ada laut? Masih ada pasir? Dalam pasir itu apakah masih ada 3.000 dunia? 
Wujud tubuh manusia dalam alam semesta ini tergolong besar, karena tubuh manusia 
partikelnya termasuk kasar. Tentu saja yang lebih besar dari manusia masih banyak. 
Jika demikian, dari paling besar hingga paling kecil dari alam semesta, dalam sebutir 
pasir saja juga ada demikian banyak dunia, sesungguhnya udara juga terbentuk oleh 
partikel, partikel-partikel tersebut juga terbentuk oleh materi yang lebih mikroskopis, 
materi mikroskopis itu pasti tidak bisa seperti tanah dan batu yang terlihat oleh mata 
manusia, ia pasti berupa kondisi materi dari ruang dimensi tersebut, lalu udara ini juga 
terbentuk oleh partikel molekul, molekul terbentuk pula oleh atom, sedangkan atom 
terbentuk oleh partikel yang lebih mikroskopis, jika dilihat terus mengarah ke 
mikroskopis, bagi Dewa yang tingkatnya sangat tinggi juga adalah tanpa batas tanpa 
akhir, di dalam udara ada berapa banyak partikel? Dalam udara masih terdapat banyak 
elemen gas yang berbeda. Sesungguhnya dalam keadaan yang tak terlihat oleh 
manusia, di situ masih ada banyak sekali unsur-unsur yang berbeda. Ilmu pengetahuan 
sekarang ini pengenalannya sungguh terlalu dangkal, bukankah demikian? 
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Dalam pengertian manusia, merasa bumi yang dapat dipijak oleh manusia ini 
adalah tanah, bagian kosong yang tak dapat dipijak sudah bukan tanah lagi. Dalam 
pandangan mata Dewa tidaklah demikian, segala sesuatu yang terbentuk oleh molekul 
adalah tanah, semua adalah tanah. Jika Dewa yang di atas terbentuk oleh atom atau 
inti atom, partikel tingkat itu juga tersebar memenuhi segala lingkup alam semesta. 
Dewa tidak sama dengan manusia dalam melihat sesuatu, pengertiannya berbeda. 
Mata manusia terbentuk oleh molekul, hanya mampu melihat sekelumit benda, lain 
dengan Dewa, ia memiliki segala kemampuan dalam lingkup dia itu, apapun dapat 
terlihat olehnya. Alam semesta ini begitu besar, dari makroskopis hingga mikroskopis, 
ada seberapa banyak kehidupan? Setiap kehidupan terbentuk oleh berapa banyak 
partikel? Dalam setiap partikel juga terdapat dunia, tingkat tersebut juga terbentuk oleh 
alam semesta yang banyak tak terhitung, di dalamnya ada berapa banyak dunia Dewa? 
Dalam setiap dunia Dewa ada berapa panjang sejarahnya? Di dalamnya ada berapa 
banyak kisah kehidupan? Saya lihat setiap kehidupan bagaikan sebuah biografi dan 
cerita sejarah, komplit dengan kisah setiap masa kehidupan, lagi pula semua itu 
sedang diperankan secara hidup. Dalam segenap alam semesta terdapat seberapa 
banyak kehidupan, yang besar dan yang kecil, tak terhitung tak terhingga, setiap orang, 
setiap Dewa, setiap kehidupan juga punya sejarahnya masing-masing, semua itu 
bagaikan cerita. Proses kelangsungan jiwa dari setiap orang juga bagaikan sebuah 
buku catatan sejarah. Coba anda sekalian pikirkan, betapa kompleksnya alam semesta 
ini? Yang terlihat dan tersentuh oleh kalian di dalam Xiulian, bisa saja berupa keadaan 
di suatu tingkat; tetapi ketika ia bermanifestasi di depan mata anda, di saat anda sudah 
dapat berkontak dengannya, tak peduli ia seberapa mikroskopis, semua itu adalah 
bentuk alam semesta yang mahabesar. Karena jika anda masuk di antaranya, anda 
berada langsung dalam lingkungan tersebut, maka anda seyogianya sama besar 
dengan kehidupan di dalamnya, anda akan merasakan dunia tersebut luas tak 
terbandingkan, mental anda juga akan mengikuti dunia tersebut dalam memikirkan 
masalah, anda memasuki suatu lingkungan manapun, anda juga akan mengikuti 
kondisi ruang dimensi tersebut untuk memandang dunia tersebut. Bahkan ada orang 
telah melihat sebuah dunia mikroskopis yang kecilnya seakan-akan sudah mencapai 
maksimal, dibandingkan atas dasar konsepsi penglihatan manusia dalam mengukur 
besar dan kecil, walau tempat sekecil itu, namun penampilan Dewa dan makhluk hidup, 
keajaiban yang termanifestasi di dalam dunia itu tidak ada bedanya dengan kehidupan 
pada ruang dimensi besar dan berwujud tubuh besar, makhluk hidup adalah sederajat, 
tidak dinilai dari besar kecilnya wujud tubuh, maka kegembiraan hati anda sama juga 
akan terbangkit, anda akan merasa, wah! Sungguh luar biasa. Sesungguhnya ia 
kecilnya tak berarti di tengah badan langit alam semesta yang raksasa. Maksud 
perkataan saya, apakah kalian mengerti apa yang sedang saya bicarakan? (Tepuk 
tangan) 

Yang dimaksud ialah alam semesta ini terlampau besar, kehidupan terlampau 
banyak, tak terhitung tak terhingga, ada yang besar ada yang kecil. Ketika anda masuk 
dalam kondisi semacam itu, anda juga akan mengikuti kondisi tersebut memandang 
masalah dan mengamati kehidupan. Bahkan dikarenakan faktor-faktor Xiulian, anda 
juga punya kemampuan Dewa, bahkan anda lebih sakti daripada mereka, lebih 
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berkemampuan daripada mereka. Anda seyogianya memiliki tubuh manusia, jika tidak 
diperhatikan hati anda juga akan memuai, oh! Luar biasa. Ketika anda kembali dalam 
apa yang disebut realitas oleh manusia, anda akan merasa, wah! Diri sendiri sudah luar 
biasa. Sesungguhnya ada banyak orang di saat telah melihat suatu titik, suatu bagian 
atau suatu kejadian dalam alam semesta, hatinya jadi tidak stabil. Dulu ketika saya 
mengajarkan Fa, ada beberapa orang telah melihat sejumlah informasi bawaan 
sebelum lahir, dirinya seolah-olah juga adalah Buddha, dia lalu menganggap dirinya 
sebagai Buddha, kemudian dia menjadi puas diri serasa di awang-awang, dia juga 
tidak lagi mengikuti pelajaran, saat permulaan, dia di mana-mana mengatakan bahwa 
dia juga adalah Buddha, tidak perlu berkultivasi, juga tidak dapat berkultivasi lagi, 
hatinya itu sudah memuai. Di tengah Xiulian jika hati manusia tidak disingkirkan, benda 
apapun mungkin saja membangkitkan keterikatan manusia, benda apapun mungkin 
saja menjadi rintangan bagi seseorang di tengah Xiulian. Jangan timbul sifat hati 
apapun, Shifu sudah mengatakan, anda mutlak tidak dapat melihat keadaan 
sesungguhnya alam semesta secara keseluruhan. Karena para Dewa tingkat rendah 
juga tidak dapat melihatnya, apalagi anda yang masih membawa tubuh manusia. 
Walau kehidupan pada dunia itu mengatakan betapa hebatnya anda, sebelum anda 
mencapai kesempurnaan semua itu bukanlah apa-apa. Barangkali anda pada masa 
lampau sebelumnya pernah sebagai satu kehidupan di sana, atau pernah sebagai raja 
dari mereka, hanya sebatas itu, karena anda sekarang adalah manusia, anda juga 
tidak dapat kembali ke sana. Bila seluruh proses Xiulian belum dilalui secara tuntas 
atau gagal dalam Xiulian, anda niscaya tidak dapat pulang kembali, oleh sebab itu 
jangan sekali-kali timbul sifat hati apapun. Dengan pikiran lurus sangat kuat, hati yang 
tenang dan lega, lakukanlah apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri. Alam semesta 
ini terlampau besar. 

Ada sebagian perkataan sesampai di depan bibir enggan pula saya ucapkan, 
karena khawatir akan menimbulkan banyak asosiasi dari kalian, lalu bertanya lagi 
mengapa dan mengapa, ingin menelaah lebih lanjut, ini akan menimbulkan sejumlah 
keterikatan. Sesungguhnya Shifu beri tahu kalian, alam semesta kita, yang saya 
maksud ialah alam semesta yang berkaitan dengan kita sebagai kehidupan, alam 
semesta yang besar tak terbandingkan ini sesungguhnya sejak dini sudah selesai saya 
kerjakan, Shifu sejak dini sudah kembali ke tempat semula di posisi tinggi, alam 
semesta kita seyogianya sudah indah tak terbandingkan. Ketika saya usai mengerjakan 
semua ini, saya ingin melanjutkan tahap berikutnya, namun saya menemukan dunia 
permukaan ini masih belum terbebaskan. Mengapa? Alam semesta kita ini, besarnya 
benar-benar tak terbayangkan, banyaknya kehidupan bahkan dalam satu lingkup kecil 
saja sudah tak terhitung jumlahnya, badan langit yang mahabesar sudah tidak dapat 
dilukiskan, oleh sebab itu ketika saya berceramah Fa belakangan ini, saya tidak pernah 
membicarakan pada kalian seberapa besar alam semesta, makin dikerjakan lebih lanjut 
yang dikerjakan makin besar, pikiran dan bahasa manusia juga tidak dapat lagi 
melukiskannya. Pelurusan Fa setibanya paling akhir saya menemukan, kehidupan 
yang tidak ada kaitan apapun dengan alam semesta kita, kehidupan dari badan langit 
lain, mereka menemukan alam semesta kita sudah dikerjakan hingga demikian 
indahnya, bagaikan sebuah mustika, intan yang berkilauan cahaya di tengah alam 
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semesta, siapapun merasa indah memandangnya, semuanya menginginkan Fa ini, 
semuanya ingin mendapatkan Fa ini. 

Saya dahulu pernah membicarakan pada kalian perihal konsepsi alam semesta, 
sekian banyak sistem galaksi telah membentuk sebuah lingkup, lingkup ini adalah yang 
kita sebut alam semesta kecil. Beberapa ratus juta alam semesta seperti ini barulah 
terbentuk menjadi alam semesta lapis kedua. Hingga terakhir sistem alam semesta kita 
ini ada seberapa besar, alam semesta mahabesar dengan satu triliun lapisan sebut 
saja sebagai satu lingkup, satu triliun diurut hingga satu triliun kali triliun, satu triliun kali 
triliun ini diumpamakan sebagai satu partikel udara, satu gedung teater dipenuhi oleh 
partikel udara semacam ini, begitu banyaknya alam semesta, juga hanyalah sebuah 
partikel kecil yang tidak menarik perhatian pada satu ruang dimensi dalam alam 
semesta. Di tengah pelurusan Fa ketika saya mengerjakan hingga terakhir, terlihat 
bentuk dari kehidupan juga sudah bukan seperti yang dapat dipahami oleh kehidupan 
lingkup bawah, prinsip hukum yang telah membubung sudah tidak dapat dipahami oleh 
Dewa tingkat rendah, setibanya taraf tersebut dan kondisi tersebut, akhirnya saya 
menemukan ini masih berupa sebutir debu di dalam alam semesta. 

Saya tahu secara detil, sebagai suatu kehidupan, pada taraf kondisi manapun 
juga sama, semua akan merasakan keindahan jiwa ini, tentu saja tidak termasuk 
Triloka. Sebagai pengikut Dafa, tunaikan misi anda sendiri, selamatkan kehidupan yang 
harus anda selamatkan pada taraf kondisi keberadaan anda di tengah Xiulian sendiri, 
bebaskan kehidupan yang anda sendiri ingin bebaskan dari tengah manusia, tunaikan 
kewajiban anda sebagai pengikut Dafa, setelah kembali ke posisi semula anda juga 
akan merasa bangga dan beruntung tiada taranya, juga akan merasa lingkup alam 
semesta anda besarnya bukan main. Semua ini bagi seorang Dewa, tidak ada nafsu 
yang tak mengenal puas seperti manusia, sudah bukan lagi kondisi manusia. Bagi 
Dewa biarpun ia berada pada taraf kondisi manapun, anda tukarkan satu taraf kondisi 
yang tinggi baginya, dia malah tidak senang, dia merasa di sana tidak ada sangkut paut 
dengannya, dia tidak akan berpikir seperti manusia. Badan langit alam semesta yang 
raksasa itu besarnya tak dapat dibayangkan, saya sekadar mengutarakan pada kalian 
perihal konsepsi dari mahabesarnya itu, anda jangan berpikir yang bukan-bukan, juga 
tidak ada gunanya, karena itu terlampau besar. 

Saya kadang kala berpikir, sebagai satu kehidupan, kelihatannya sangat kecil, 
namun semuanya punya kisah dari kehidupan itu sendiri, ada yang khidmat 
mengharukan, diliputi liku-liku, ada kegembiraan, ada penderitaan, ada belas kasih dan 
kebajikan, semuanya juga mempunyai karakteristik yang berlainan dari kehidupan itu, 
saya sangat menyayangi mereka. Namun bagi para raja yang berbeda tingkat, Dewa 
lebih besar yang berbeda tingkat dalam alam semesta, mereka terhadap kehidupan 
tingkat rendah tidak memandang penting, itu ditentukan oleh kondisi mereka. Mereka 
hanya memandang penting kriteria secara keseluruhan, terhadap suatu kehidupan 
tertentu atau kelompok kehidupan dari lingkup besar tidak dianggap sebagai persoalan, 
karena ia terlampau besar. Dewasa ini saya telah menyelesaikan segalanya yang ada 
dalam pelurusan Fa, apapun sudah siap pakai, badan langit lainnya mereka turut saja 
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melakukan. Akan tetapi, waktu pelurusan Fa secara keseluruhan tidak akan bergeser, 
di saat harus berakhir niscaya akan berakhir. 

Satu periode waktu yang lalu karena ada sebagian pengikut Dafa masih belum 
melangkah ke luar, perlu tunggu waktu, agar mereka sedapat mungkin melangkah ke 
luar. Waktu tersebut juga kian hari kian sedikit. Ketika saya melihat sejumlah praktisi 
yang keluar dari daratan Tiongkok, maka saya berpesan kepada mereka, suruh praktisi 
yang belum melangkah ke luar cepatlah melangkah ke luar, terhadap praktisi yang 
tersesat, cepatlah cari mereka untuk klarifikasi fakta, jika tidak mereka akan 
menghadapi kesudahan yang paling tragis. Perihal Xiulian bukanlah permainan; 
khususnya pengikut Dafa, menanggung misi sejarah yang begitu besar, dalam misi 
tersebut berkaitan dengan eksis atau musnahnya kehidupan yang tak terhitung tak 
terhingga, coba anda katakan bukankah masalah ini besar? Luar biasa besarnya. 
Perwujudannya di atas dunia adalah klarifikasi fakta, menghentikan penganiayaan 
kejahatan, di saat tidak melakukan dengan baik masih menggunakan hati manusia 
untuk menilainya. Keadaan di atas dunia memang berada di tengah kesesatan, kondisi 
orang Xiulian juga berkultivasi di antara percaya dan tidak percaya. Jika benar-benar 
dapat menganggap diri sendiri sebagai orang Xiulian, dengan mantap dan sungguh-
sungguh, disertai pikiran lurus yang kuat melakukan dengan baik pekerjaan sendiri, itu 
sudah terhitung sangat luar biasa, karena ini ditentukan oleh kondisi di atas dunia 
manusia, sekiranya persis seperti Dewa melakukan pekerjaan di sini, itu sudah tidak 
berlaku lagi, jika demikian suruh saja Dewa bumi di pegunungan keluar mengerjakan 
hal ini, maka selesailah sudah, atau sejak awal pengikut Dafa dengan Gong-nya yang 
terbuka mengerjakan hal ini, maka selesailah sudah. Itu tidak dibenarkan, jika 
dilakukan secara demikian juga tidak berlaku. Menyelamatkan manusia di tengah 
kesesatan, masyarakat manusia memang berada di tengah kesesatan, harus mengikuti 
bentuk kondisi masyarakat manusia ini untuk menyelamatkan manusia. Ini juga dibuat 
sesuai tujuan pada saat penciptaan dunia. 

Shifu telah berbicara sekian banyak, tidak tahu seberapa banyak yang kalian 
mengerti setelah mendengarnya? (Tepuk tangan meriah) Ada sejumlah hal benar-
benar tidak seperti yang manusia bayangkan. Kejahatan di dalam membuat desas-
desus mengatakan: Shifu kalian berkemampuan besar, mengapa tidak dilakukan 
secara begini atau begitu. Saya mampu, akan tetapi saya tidak boleh, saya datang 
untuk menyelamatkan makhluk hidup, makhluk hidup yang lebih buruk sekalipun, saya 
juga beri anda kesempatan. Anda telah berubah menjadi tidak baik, anda berani 
berkata demikian, juga karena moralitas masyarakat kian hari kian merosot, unsur 
kejahatan di balik anda membuat anda berkata demikian. Sebagai satu kehidupan, 
saya mengasihani anda, berbelas kasih pada anda, saya ingin memberi anda 
kesempatan, maka saya tidak dapat berbuat demikian; tetapi di saat perlu dilakukan 
demikian, saya juga pasti akan melakukan demikian, sesungguhnya para Dewa sudah 
akan melakukannya, melihat kejahatan tersebut mereka sudah tidak sabar menunggu, 
juga tidak perlu saya yang melakukan. 

Jalan yang ditempuh oleh pengikut Dafa selama sekian tahun ini, Shifu benar-
benar sangat puas. Tentu saja mereka yang belum melangkah dengan baik, belum 
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melangkah ke luar, maka sekarang ini masih tidak dapat dikatakan dia adalah pengikut 
Dafa. Mereka yang sekarang dapat melangkah maju, dapat melakukan sesuatu, 
sungguh luar biasa, itu juga adalah menyangkal gangguan kekuatan lama, tidak 
menyerah di tengah kejahatan, tidak roboh di tengah penganiayaan terhadap pengikut 
Dafa yang kejam semacam ini, yang disebut sebagai ujian, yang belum pernah ada 
contohnya dalam sejarah, bersamaan juga telah menempa pengikut Dafa. Baik itu 
penderitaan maupun penganiayaan kejahatan, tak peduli bagaimanapun kalian telah 
berhasil melangkah maju, benar-benar telah berhasil melangkah maju. Kejahatan yang 
tersisa sudah tidak mencukupi untuk membentuk suatu sabotase terhadap pengikut 
Dafa secara keseluruhan, hanya dapat berefek terhadap mereka yang belum 
melangkah dengan baik, di sebagian daerah masih ada apa yang disebut sebagai ujian 
bagi mereka. Saat kejahatan melihat ada sifat hati manusia maka dia akan 
memanfaatkannya untuk melakukan hal buruk, kekuatan lama merasa memang harus 
berbuat demikian. Pengikut Dafa di saat menyelamatkan makhluk hidup masih harus 
menyangkal seperangkat gangguan dari kekuatan lama, sepanjang perjalanan juga 
dilalui secara demikian, di tengah anti penganiayaan dan penyelamatan makhluk hidup 
menciptakan keberhasilan pengikut Dafa, tempuhlah dengan baik jalan sendiri yang 
terakhir. 

Saya beri tahu anda sekalian, sayangilah apa yang pernah kalian lewati, yang 
pernah kalian lakukan, serta kurun waktu selama kalian membuktikan kebenaran Fa. 
Sejarah telah berlalu, sekali berlalu takkan kembali lagi. Jika ingin menciptakan lagi 
sebuah lingkungan yang begitu menakutkan untuk menempa pengikut Dafa, itu sudah 
tidak mungkin, karena sudah tidak ada begitu banyak kejahatan. Dalam proses yang 
maju ke depan setingkat demi setingkat di tengah pelurusan Fa, unsur kejahatan tiada 
hentinya dimusnahkan dalam jumlah besar, alam semesta baru sedang tiada hentinya 
rampung dibentuk. Bagi pengikut Dafa, mereka yang berbuat dengan baik, lingkup dan 
daerah yang ditanggungnya juga sedang memusnahkan kejahatan dalam jumlah besar. 
Oleh sebab itu unsur-unsur kejahatan tersebut ingin dapat lagi memerankan suatu efek 
yang besar sudah tidak mungkin. 

Anda sekalian tahu, di dalam masyarakat Tiongkok itu, setiap orang juga sedang 
mencaci partai jahat PKT, kalian tahu apa sebabnya. Kita yang berusia lanjut semua 
tahu, dahulu siapa yang berani mencaci partai jahat. Sekarang semua orang berani 
mencacinya, ini dikarenakan unsur kejahatan dari partai jahat begitu sedikit sudah 
hampir tidak ada. Di saat awal penganiayaan, kejahatan menyelubungi dengan 
densitas sangat besar, ia mengawasi manusia, bahkan menggantikan manusia, siapa 
yang berani mengatakan partai jahat tidak baik? Anda berada dalam kamar kecil 
dengan pintu tertutup juga tidak berani berucap partai jahat tidak baik walau dengan 
suara halus, anda juga merasa takut, memang unsur-unsur kejahatan itu yang sedang 
berperan. Unsur kejahatan tersebut sudah dimusnahkan dalam jumlah besar hingga 
habis, orang yang masih punya rasa keadilan juga sudah berani tampil berbicara, 
orang-orang di saat melihat partai jahat menganiaya seseorang juga berani 
mencacinya, itu dikarenakan tidak ada unsur kejahatan yang begitu banyak lagi. 
Dengan kata lain, lingkungan yang diliputi teror ini sudah tiada lagi, lingkungan yang 
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diciptakan oleh kekuatan lama untuk menganiaya orang Xiulian dan menempa pengikut 
Dafa makin lama makin sirna, di saat tidak mencukupi untuk menguji pengikut Dafa, 
tidak mencukupi untuk membentuk tekanan di tengah penyelamatan makhluk hidup, 
maka peristiwa ini selesailah sudah. Tidak perlu Shifu yang mengatakan kalian juga 
sudah melihatnya, situasi ini sedang berubah secara drastis. Tak peduli bagaimanapun, 
orang Xiulian memang adalah orang Xiulian, tidak terlibat dalam hal-hal politik manusia 
biasa. Siapa telah berbuat baik terhadap Dafa, Dewa tentu akan membenarkannya, 
tentu saja pengikut Dafa juga dapat melihatnya, itu adalah dia sedang menciptakan 
masa depan bagi dirinya sendiri. 

Saya bicara cukup sekian. Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan 
meriah dalam waktu lama) 

Shifu tambahkan lagi beberapa patah kata. Wujud Shifu yang terlihat oleh kalian 
adalah manusia, wujud manusia yang serba komplit, dengan bagian-bagian manusia 
yang serba komplit, persis sama dengan manusia. Akan tetapi, tubuh Shifu dalam alam 
semesta yang bertingkat-tingkat semuanya sesuai dan sama seperti bentuk kehidupan 
pada tiap tingkat alam semesta. Di sini juga demikian, saya juga pernah katakan pada 
kalian, walaupun di sini adalah tempat manusia, namun bagian Shifu yang paling 
utama berada di sini, oleh sebab itu di sini telah menjadi pusat dari segenap pelurusan 
Fa alam semesta. Baik itu kekuatan lama, maupun kehidupan yang ingin kita 
selamatkan, serta badan langit mahabesar dalam alam semesta yang ingin 
terselamatkan, semuanya ingin mendesak masuk. Demi keselamatan, jiwa sejati dari 
kehidupan yang belum selesai dilakukan pelurusan Fa semuanya ditampung pada saya 
ini, partikel saya yang bertingkat-tingkat hingga sel di permukaan, semuanya 
menyelubungi jiwa mereka. Walau demikian, saya beri tahu anda sekalian, penampilan 
Shifu akan sama seperti manusia, tidak akan seperti Dewa terhadap siapapun, kecuali 
menjelang berakhirnya pelurusan Fa. Jika saya sekarang sama seperti Dewa, berarti 
telah merusak lingkungan Xiulian kalian, telah menjebol kesesatan yang harus kalian 
sadari di tengah Xiulian, apa yang kalian lakukan serta Xiulian kalian berikutnya semua 
sudah tidak diperhitungkan lagi, dengan demikian telah menghancurkan semua ini, 
makhluk hidup juga tidak dapat diselamatkan, oleh sebab itu kalian jangan 
menggunakan hati manusia untuk menilai Fa, jangan menggunakan pikiran manusia 
memandang Shifu. Fa yang Shifu ajarkan ini memungkinkan kalian Xiulian, kalian 
Xiulianlah di dalam Fa ini, menggunakan Fa ini untuk bercermin, Fa tidak akan salah. 
Fa memiliki huruf manusia dan struktur huruf manusia di paling permukaan, tetapi 
mutlak tidak terbatas pada permukaan ini, setiap tingkat ada kandungan makna dari Fa 
itu. 

Terima kasih kepada anda sekalian! (Seluruh hadirin tepuk tangan meriah dalam 
waktu lama) 


	Salam untuk anda sekalian! (Para pengikut: Salam untuk Shifu!) Kalian telah berjerih payah! (Para pengikut: Shifu telah berjerih payah!) Saya sangat senang melihat anda sekalian. Dalam beberapa tahun ini konferensi Fa kita tidak begitu banyak diadakan...

