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Li Hongzhi
29 Desember 2001
Anda semuanya baik-baik.
Sudah cukup lama tidak bertemu. Karena dalam konferensi Fa ini adalah untuk
kita semua mengutarakan pengalaman masing-masing, sekarang seluruh laju proses
Dafa sudah lebih baik, dan juga sedang melakukan segala sesuatu dengan langkah
mantap di dalam pelurusan Fa, oleh sebab itu, tidak ingin membicarakan hal-hal lain
secara spesifik kepada anda semua, lebih-lebih tidak ingin membicarakan Fa yang
selisih terlampau jauh dengan pekerjaan yang kita lakukan sekarang ini. Karena
apabila ada sesuatu yang harus dibicarakan dan saya membicarakannya kepada
anda, itu adalah memberi tahu anda semua bagaimana semestinya melakukan
sesuatu. Kali ini, oleh karena sudah lama tidak bertemu dengan anda semua, pada
satu hal ingin datang melihat-lihat anda, pada lain hal secara sambilan ingin
menegaskan sejenak kepada anda semua mengenai hal-hal yang sedang kita
lakukan dewasa ini serta keadaan secara keseluruhan, hal-hal aspek lain tidak ingin
banyak dibicarakan, karena akan mudah mengganggu seluruh proses pelurusan Fa
kita saat ini.
Dilihat dari situasi dewasa ini, oleh karena para praktisi dapat memahami Fa di
atas basis Fa, lagi pula melalui waktu dua tahun lebih ini, anda semua
digemblengnya makin hari makin bijak, makin hari makin berkesadaran jernih, makin
hari makin dapat memahami Fa. Dari itu selaku pengikut Dafa, pengertian tanggung
jawab setiap orang terhadap diri sendiri, terhadap Dafa dan terhadap semua
makhluk makin lama makin jelas. Dengan demikian telah membuat pekerjaan
klarifikasi fakta dari seluruh pengikut Dafa dapat dilakukan dengan lebih baik. Dalam
realita, kita semua juga dapat melihat. Semenjak 20 Juli 1999, saat itu mungkin
setiap praktisi dapat merasakan, kejahatan itu sepertinya menyusup ke segala
penjuru, dan berada di mana-mana. Segalanya benar-benar ibarat apa yang
dikatakan oleh para peramal, kejahatan datang merambah langit dan menyelimuti
bumi, seolah-olah langit telah runtuh, di mana-mana penuh dengan kejahatan. Orang
yang lebih baik pun atau kehidupan lainnya, mungkin juga akan terpengaruh oleh
kejahatan. Ketika itu bahkan setiap orang dari praktisi Dafa juga berpikir berkenaan
diri sendiri: Apakah patut berkultivasi Dafa ini? Dafa sesungguhnya betul atau tidak?
Li Hongzhi sesungguhnya bagaimana? Ada banyak praktisi adalah setelah melewati
pertimbangan yang matang, akhirnya melangkah maju dengan teguh, ini sungguh
luar biasa. Oleh karena kalian dalam kondisi yang begitu sulit, di bawah tekanan juga
begitu besar dapat melangkah ke luar, mengklarifikasi fakta kepada orang-orang di
dunia apa gerangan kita ini, memberi tahu orang-orang bahwa kita telah ditindas,
cara-cara penindasan semuanya juga berupa pembohongan dan fitnahan,
seluruhnya bersifat penganiayaan, dan juga adalah penganiayaan yang paling jahat,
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setelah orang-orang di dunia mengetahui fakta penganiayaan, mereka sungguh
terkejut.
Oleh karena saat itu kejahatan datang secara merambah langit dan menyelimuti
bumi, sehingga pekerjaan klarifikasi fakta yang kita lakukan besar sekali tingkat
kesulitannya, seolah-olah orang-orang tidak ingin mendengarnya. Sesungguhnya
adalah kejahatan itu telah mengekang manusia. Orang-orang setelah mendengar
dan memercayai secara sepihak berita bohong yang tak boleh dibantah dari
kejahatan itu, dengan membawa kesan pikiran dan tanda tanya yang memercayai
berita bohong, ditambah pula kejahatan memanfaatkan pikiran manusia yang tidak
benar, sehingga orang-orang makin tidak dapat mengenali kita dengan benar, juga
tidak dapat melihat fakta sesungguhnya dari penganiayaan ini. Tetapi, seiring
dengan dipercepatnya proses pelurusan Fa secara keseluruhan, tak henti-hentinya
menggempur ke ruang dimensi yang lebih luas, yaitu menggempur ke tingkat yang
lebih mikroskopis, gejala metamorfosis dari mereka -- kehidupan-kehidupan raksasa
yang lebih mikroskopis dalam alam semesta, adalah sebab paling pokok
diadakannya pelurusan Fa alam semesta. Memang, banyak dari mereka belum tentu
sengaja merintangi, keberadaan mereka sudah merupakan setingkat masalah yang
harus diselesaikan, keberadaan mereka itu adalah unsur-unsur lama, adalah badan
langit raksasa yang harus diluruskan, juga adalah kehidupan raksasa yang mesti
diselamatkan. Melalui pelurusan Fa akan mengatasi persoalan mereka, mungkin
saja diberantas dalam pelurusan Fa, atau ditata kembali posisinya, atau diasimilasi di
tempat asalnya. Oleh karenanya, semua itu memerlukan sebuah proses, proses ini
adalah waktu. Berbicara mengenai waktu, anda semuanya tahu, semenjak 20 Juli,
sudah dua tahun berlalu. Ketika itu anda semua melewati sehari bagaikan setahun,
bahkan setiap jam terasa seperti melewati satu tahun lamanya, sangat besar
tekanannya. Namun, kalian dengan menahan tekanan yang begitu besar, tak
hentinya melakukan berbagai aspek pekerjaan dengan teguh, menyingkap
penganiayaan kejahatan. Bersamaan itu, karena kejahatan yang terbasmi di dalam
pelurusan Fa makin lama makin banyak, yang mana juga telah membuat pikiran
orang-orang di dunia tidak begitu parah dikekangnya. Maka di bawah keadaan
semacam ini, anda semua menemukan bahwa sekarang ketika mengutarakan fakta
penganiayaan kepada orang-orang, mereka sudah tidak begitu apatis, dan juga suka
menerimanya, seolah mereka tidak pernah mendengar perihal penganiayaan
pengikut Dafa, orang-orang makin lama makin ingin mengetahui fakta sebenarnya.
Sesungguhnya kejahatan justru berbuat jahat pada proses pertengahan di saat
pelurusan Fa masih belum datang menjamah, dan segala yang diperbarui masih
belum terbentuk, segenap kejahatan terjadi dan berlakon di sini, tepat di saat periode
pertengahan ini, kejahatan mengacau di dalam. Mereka mengacaukan Fa sudah
tentu tidak berhasil, mengacaukan alam semesta yang baru lebih-lebih tidak mungkin,
mereka justru pada saat sebelum datangnya pelurusan Fa, menampilkan segala halhal dari kehidupan lama yang telah bejat di tempat ini, terlihat sangatlah jahat.
Pengikut Dafa di dunia di dalam kondisi demikian akan merasakan tekanan yang
berat, betul-betul berat sekali tekanannya. Namun, anda semua tahu, dalam ruang
dimensi yang berbeda, waktunya pun berbeda, jika demikian bila berpijak pada suatu
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medan waktu yang sangat besar untuk melihatnya, akan menemukan dua tahun ini
tak lebih adalah sekejap, singkat sekali. Kita yang secara langsung mengalami
sendiri penganiayaan ini, sungguh merasa melewati sehari bagaikan setahun,
namun sekarang, anda semua telah melangkah ke depan, tatkala menolehkan
kepala melihat ke belakang, dua tahun ini dalam alam semesta juga tidak lebih
adalah sekejap. Namun, waktu dua tahun ini justru telah menciptakan berapa banyak
Sang Sadar yang benar-benar agung; melalui dua tahun ini, ada berapa banyak sifat
manusia biasa yang tidak dapat dilepas, keterikatan yang belum dapat dikenali,
kalian telah dapat melihatnya dengan jernih dan sadar, dan telah melepaskannya,
dalam keadaan normal hal demikian sungguh sulit diwujudkan. Tentu segala sesuatu
yang mereka atur saya menyangkalnya, dan tidak mengakuinya. Namun di dalam
babak kejahatan ini memang betul-betul telah membuat pengikut Dafa
digemblengnya makin luar biasa. Coba kita menoleh ke belakang dan melihat dua
tahun ini bukankah adalah sekejap? Namun dalam periode waktu itu justru telah
memberikan kepada Dafa dan pengikut Dafa kita untuk mendirikan segala sesuatu
yang paling mulia, keagungan De yang paling mulia, yang tidak akan sirna walau
dikikis.
Tentu saja, semua ini dapat dilakukan dengan baik, adalah tidak dapat
dipisahkan dengan Xiulian diri sendiri dari kita setiap orang, dan setiap pengikut Dafa,
serta peningkatan diri masing-masing. Maka walau mengalami penganiayaan
bagaimanapun, sekalipun dalam keadaan yang sulit, anda semua tetap dapat Xiulian
dengan teguh, belajar Fa dengan teguh, dapat menyadari diri dengan jernih. Orang
Xiulian pikirannya jika menjauhi Fa, kejahatan akan dapat menyusup ke dalam.
Dilihat dengan mata manusia, manusia dan segala sesuatu dalam dunia berwujud
tiga dimensi, sesungguhnya, segala materi dalam ruang dimensi manusia, baik itu
bunga, rumput, pohon-pohon, termasuk manusia, udara, semuanya terkomposisi dari
partikel sebesar itu (molekul). Dan di dalam lingkup lapisan partikel tersebut,
segalanya berhubungan, termasuk tubuh manusia. Jika manusia sendiri tidak
mempunyai pikiran sejati, maka segala benda-benda yang buruk dalam alam
semesta, dalam Triloka akan mengalir tak putus-putusnya dalam tubuh manusia,
bahkan berhenti di situ orang juga tidak menyadarinya. Manusia adalah demikian
dikendalikan, adalah dikendalikan dalam keadaan di mana partikel-partikel tersebut
dapat saling berhubungan. Dengan begitu selama dua tahun di dalam penganiayaan
anda semua masih dapat mempertahankan Xiulian dengan teguh, membuat diri
sendiri makin lama makin berkesadaran jernih, makin dapat melihat jelas kejahatan
dari penganiayaan ini, dengan demikian dapat dikatakan belajar Fa betul-betul
sangatlah penting bagi pengikut Dafa, dan orang yang Xiulian. Dalam kondisi yang
lebih sulit lagi, keadaan yang lebih sibuk sekalipun, juga tidak boleh lupa belajar Fa,
haruslah belajar Fa, sebab itu adalah jaminan pokok yang paling pokok bagi
peningkatan kalian. Saya tidak dapat bertemu dengan setiap praktisi, khususnya
dalam keadaan seperti ini di daratan Tiongkok, dalam keadaan di mana praktisi tidak
dapat menemui saya, tidak mungkin jika ada permasalahan lalu ingin mencari Shifu,
maka hanya dapat berpedoman pada Fa sebagai guru. Dan agar supaya anda
semua dapat Xiulian, dapat meningkat ke atas, maka di dalam perangkat Fa ini, saya
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telah menjelujuri ke dalamnya segala unsur yang dapat membimbing manusia
Xiulian untuk meningkat ke atas. Asalkan anda mempelajarinya, masalah apa pun
dapat diselesaikan, asalkan anda berkultivasi, asalkan anda dapat mengenal Fa di
atas basis Fa, maka segala apa pun tidak ada yang tidak dapat diwujudkan.
Tentu, berbicara tentang belajar Fa, kita semua dalam kenyataan juga sedang
teguh menjalaninya. Namun, dikarenakan sekarang anda semua sangat sibuk dalam
pekerjaan klarifikasi fakta, ada yang menulis artikel, ada yang melakukan pekerjaan
semacam bentuk media, ada juga yang menyebarkan brosur di jalan-jalan, masih
ada yang melakukan hal-hal lain dari berbagai aspek yang berhubungan dengan
klarifikasi fakta, untuk menyelamatkan orang-orang yang diracuni oleh berita bohong,
karena itu kadang-kadang membuat pikiran kalian tidak dapat tenang di saat belajar
Fa, ini adalah masalah yang sangat serius.
Anda semua tahu, dengan kondisi hati bagaimana sewaktu membaca Fa baru
dapat memahami prinsip Fa? Ini tidak perlu saya katakan anda semua juga tahu.
Ketika mata anda sedang membaca Fa namun pikirannya tidak berada dalam Fa,
coba semua pikirkan, bukankah itu sama dengan sia-sia membacanya? Untuk siapa
dibacanya? Dengan begitu diri sendiri tidaklah belajar. Bukankah saya telah beri tahu
anda semua bahwa anda sendiri harus benar-benar mendapatkan Gong? Jika di
saat belajar Fa pikirannya tidak berada dalam Fa, untuk siapa anda mempelajari Fa?
Ini bukan mengkritik, adalah memberi tahu anda semua, kondisi demikian sangatlah
penting. Maka biar bagaimanapun sibuknya, ketika kalian belajar Fa, pikiran apa pun
harus dilepaskan, sama sekali tidak memikirkan yang lain, hanya belajar Fa saja.
Mungkin di dalam anda belajar Fa, masalah yang anda pikirkan semua dapat
diberikan solusi, karena di balik setiap huruf adalah Buddha, Tao, dan Dewa. Anda
ingin menyelesaikan apa, anda ingin melakukan apa yang sangat fakta di depan
mata, apakah mereka tidak dapat mengetahui dengan jelas? Dengan demikian
apakah anda tidak diberi tahu? Namun ada satu hal, anda haruslah berbuat dengan
tidak menaruh sesuatu keinginan dalam hati untuk belajar Fa, anda semua sudah
mengerti sejak awal mengenai hal ini, tidak boleh menaruh keterikatan hati untuk
menyelesaikan masalah dalam membaca Fa, anda bacalah dengan tenang, hasil
yang diperoleh pasti akan baik sekali. Dari itu ketika belajar Fa, anda semua jangan
terikat pada formalitas, namun harus melepas dalam hati untuk membacanya,
sungguh-sungguh belajar, pikiran jangan melantur ke mana-mana, itu sama dengan
sia-sia belajar. Dibicarakan dari aspek lain, di saat belajar Fa jika pikirannya tidak
berada dalam Fa, itu bukan sekadar masalah formalitas, sesungguhnya itu sama
dengan orang yang belajar tidak begitu hormat terhadap Fa, dengan demikian
mungkinkah Fa menampakkan diri? Dipahami dari butir ini, saya kira, anda semua
haruslah melepas dalam hati untuk belajar Fa, perhatikan dalam keadaan sedang
sibuk pun belajar Fa haruslah dengan pikiran yang stabil.
Saya bicarakan satu hal lagi, yaitu, anda semua tahu kita memberantas
kejahatan dalam jam-jam tertentu, yang disebut memancarkan pikiran lurus. 1 Istilah
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Memancarkan pikiran lurus = Fa Zhengnian (發正念).
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memancarkan pikiran lurus dahulu tidak disebut demikian, dahulu adalah kuasa
supernatural, menggunakan kuasa supernatural, kuasa supernatural Fa Buddha,
orang-orang biasa menyebutnya kemampuan "Gong". Kalau begitu, mengapa kita
menyebutnya memancarkan pikiran lurus? Karena kalian berkultivasi Dafa,
segalanya haruslah yang paling agung, yang paling murni, segala hal yang kita
lakukan bukan hanya Xiulian anda secara pribadi, lebih dari itu masih harus
memikirkan Fa, masih harus memikirkan kehidupan baru yang akan datang,
bersamaan itu, masih harus memikirkan bentuk kehidupan pada masa yang akan
datang. Karena kalian sedang mengukuhkan fondasi bagi mereka, maka langkah
perjalanan kita harus ditempuh dengan lurus. Apa yang kalian sudah lakukan hari ini,
manusia mendatang akan mengatakan, pengikut Dafa di masa periode itu
melakukannya sedemikian rupa, dengan demikian ada banyak hal kelihatannya
memang sangat penting. Maka kita memancarkan pikiran lurus haruslah murni.
Dewasa ini, baik itu mikroskopis dari masyarakat manusia, ataupun berbagai tingkat
ruang dimensi, pelurusan Fa dilakukan pada seluruh alam semesta tanpa ada yang
lolos, bagian bawah dari permukaan masyarakat manusia juga sedang dilakukan.
Dewasa ini dalam masyarakat manusia terdapat banyak fenomena yang tidak
baik, orang yang tidak baik dan perilaku yang tidak baik, sama sekali menyeleweng
dari manusia, bahkan ada orang tidak saja berubah mentalitasnya, sifat keiblisannya
juga sangat dominan. Jadi dalam menghadapi keadaan demikian secara khusus,
harus bagaimana? Saya beri tahu anda semua, tidak usah peduli. Mengapa tidak
usah peduli? Keagungan pengikut Dafa adalah dihubungkan dengan pelurusan Fa
alam semesta, misi kalian yang paling utama adalah membela Fa. Yang tidak
merusak Fa anda tidak usah peduli, yang merusak Fa anda haruslah mengklarifikasi
fakta kepadanya, mengekang kejahatan, memberantas kejahatan, menyelamatkan
orang-orang di dunia. Dengan demikian boleh juga dikatakan, banyak fenomena
tidak baik yang berada dalam masyarakat dewasa ini, kita sekarang tidak usah
memedulikan, karena itu adalah hal yang akan dilakukan pada saat Fa meluruskan
dunia. Tetapi hal-hal yang akan dilakukan pada saat Fa meluruskan dunia tidak ada
hubungannya dengan pengikut Dafa, karena kalian akan mencapai kesempurnaan.
Keagungan pengikut Dafa dihubungkan menjadi satu dengan pelurusan Fa, dan
merupakan dua hal yang berbeda dengan bentuk Xiulian pribadi dari manusia di
masa lampau, sudah tentu bukan satu hal yang sama dengan mereka. Dengan
demikian dapat dikatakan, kita memancarkan pikiran lurus adalah memberantas
mereka yang secara khusus melakukan penganiayaan dan gangguan terhadap Dafa,
kejahatan yang menganiaya pengikut Dafa, memberantas segala unsur
penganiayaan terhadap Dafa. Jadi sejalan dengan pengikut Dafa kita memancarkan
pikiran lurus secara terus-menerus, betul-betul telah membawa manfaat yang amat
besar, di tengah proses Fa meluruskan dunia -- sebuah arus dahsyat dari pelurusan
Fa yang mahabesar, yang merambah langit dan menyelimuti bumi -- belum sampai
pada dunia manusia, yaitu sebelum datangnya Fa persis di tempat ini, dengan
pengikut Dafa memancarkan pikiran lurus, betul-betul telah memberantas banyak
benda-benda jahat, dan benda-benda jahat tersebut semua adalah yang merusak Fa,
yang menganiaya pengikut Dafa, jumlah yang diberantas sangat besar. Kalian ingat
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dahulu ketika baru dimulai para praktisi memancarkan pikiran lurus tidaklah sama
dengan sekarang, waktu itu begitu kalian menegakkan telapak, kejahatan segera
menyusun barisan layaknya berperang dengan formasi tempur maju ke depan,
secara merambah langit dan menyelimuti bumi. Kemudian sejalan dengan praktisi
kita memancarkan pikiran lurus secara terus-menerus, memberantas kehidupan
jahat yang merusak Dafa, dan memberantas kehidupan jahat yang mengendalikan
manusia, akhirnya skala yang diberantas sangat besar, yang tersisa sudah sedikit
sekali. Ini bukan tidak belas kasih, Fa alam semesta dan pengikut Dafa bagaimana
boleh dianiaya oleh kejahatan-kejahatan ini? Itulah sebabnya mengapa saya perlu
mengutarakan Fa mengenai "Bersabar sampai batas kesabaran terakhir." Sekarang
ketika kalian memancarkan pikiran lurus, begitu menegakkan telapak, kehidupan
jahat segera melarikan diri, ‘Gong’ yang dipancarkan akan mencarinya ke manamana, sampai ke atas langit dan ke bawah tanah terus dicarinya, di mana berada,
segera diberantasnya, kejahatan sudah tidak berani sembarang menampakkan
muka, sudah tidak punya kekuatan lagi mengorganisasi kehidupan jahat dalam skala
besar untuk menyerang pengikut Dafa, pengikut Dafa sudah menempati posisi yang
inisiatif, ketika memancarkan pikiran lurus adalah sedang memberantas mereka di
mana-mana, terus hingga terbasmi seluruhnya.
Saya beri tahu anda semua, sekarang yang masih tersisa, yang dapat
menganiaya Dafa dan pengikut Dafa, adalah disebabkan praktisi kita sendiri.
Praktisi-praktisi yang tidak mementingkan pemancaran pikiran lurus, kejahatan yang
ada dalam ruang dimensi di mana kalian sendiri yang harus memikul dan
bertanggung jawab, masih belum diberantas, jadi begitulah sebabnya, maka dari itu
anda semua harus mementingkan perihal memancarkan pikiran lurus ini, tak peduli
anda sendiri merasa berkemampuan atau tidak, anda juga harus melakukannya.
Anda memberantas yang ada dalam pikiran sendiri, itu akan berfungsi dalam lingkup
tubuh anda sendiri, bersamaan itu anda harus memberantas yang ada di luar, itu
berhubungan langsung dengan ruang dimensi di mana anda berada, jika anda tidak
memberantas mereka, dengan demikian mereka tidak hanya menganiaya anda,
mengekang anda, mereka masih akan menganiaya praktisi lain, pengikut Dafa yang
lain. Anda semua tahu, penganiayaan yang dialami pengikut Dafa di daratan
Tiongkok cukup serius, dari itu setiap praktisi harus mengerti secara sadar dan
sungguh-sungguh perihal tanggung jawab diri sendiri, ketika memancarkan pikiran
lurus dapat betul-betul menenangkan hati, agar benar-benar dapat mencapai fungsi
dari pikiran lurus, maka ini adalah persoalan yang sangat krusial, persoalan yang
sangat penting. Dengan demikian apabila setiap praktisi dapat melakukan hal ini,
saya beri tahu anda semua, bersamaan memancarkan pikiran lurus selama 5 menit,
kejahatan akan selamanya tidak eksis lagi dalam Triloka. Begitu penting kiranya.
Namun anda semua sejak mulai memancarkan pikiran lurus sampai sekarang sudah
cukup lama waktunya, kejahatan yang diberantas betul-betul sudah sangat banyak,
dibicarakan dari aspek lain, karena setiap orang berada dalam Xiulian, dalam
peningkatan, dalam pemahaman, terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam
pelurusan Fa apakah baik atau buruk, mempunyai hubungan langsung dengan taraf
yang berhasil ditingkatkan diri sendiri, maka Shifu juga tidak dapat terlalu banyak
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menuntut kalian, saya hanya memberi tahu anda semua mengenai pentingnya hal
tersebut. Manusia ingin berkultivasi sampai tingkat mana, manusia ingin mencapai
taraf kondisi bagaimana, itu adalah urusan pribadi masing-masing, Shifu hanya
dapat memberi tahu kalian mengenai pentingnya memancarkan pikiran lurus.
Masih ada sebuah masalah, kita semenjak 20 Juli 1999 mengalami
penganiayaan terus hingga hari ini, yang mana telah membuat orang-orang di
seluruh dunia dapat mengenali dengan jelas apa itu Falun Gong, semua tahu kita
baik, biarpun pemerintah dari berbagai negara, dan juga rakyatnya, termasuk
negara-negara yang berhubungan sangat baik dengan pemerintah Tiongkok, mereka
juga tahu dengan jelas apa gerangan kita ini, apa gerangan kejahatan yang
menganiaya Dafa. Dari itu dapat dikatakan, dalam mengklarifikasi fakta, anda semua
benar-benar dapat bertanggung jawab terhadap Dafa, dapat berpegang teguh pada
pikiran lurus di hadapan tekanan. Setiap pengikut Dafa ada pekerjaan dan keluarga,
maka dalam keadaan di mana waktu untuk berbagai aspek sangat ketat, dapat
senantiasa menempatkan Dafa pada posisi yang sangat penting untuk dikerjakan, ini
luar biasa. Oleh sebab usaha keras bersama dari pengikut Dafa, keadaan sekarang
sudah berbeda, kejahatan sudah terkucil, sekalipun di dalam negeri Tiongkok kini
lambat laun juga terbentuk suatu kecenderungan, orang-orang mulai menyadari
dengan jelas. Anda semua tahu, pada permulaan 20 Juli 1999 penganiayaan di
dalam negeri Tiongkok amat serius, tak ada orang yang berani mengucapkan
sepatah kata yang adil, namun sekarang praktisi Falun Gong berani menemui
penanggung jawab langsung dari yang menganiaya, berani langsung menghadap
tokoh-tokoh berbagai tingkat institusi, kamu menganiaya saya, saya menemui kamu
dan beri tahu kamu fakta sebenarnya, bahkan pengikut Dafa telah meluruskan Fa
pada lingkup daerah yang sangat luas dan sangat banyak, dengan hasil yang amat
menggembirakan. Dapat dikatakan seluruh situasi sedang berubah, orang-orang
sedang mengetahui fakta sebenarnya dari penganiayaan jahat ini. Dengan demikian,
pekerjaan mengklarifikasi fakta ini adalah sangat penting, setiap praktisi harus
memerhatikan masalah ini. Saya beri tahu anda semua, selain Xiulian anda pribadi,
pekerjaan yang paling utama saat ini adalah mengklarifikasi fakta, karena dia secara
langsung sedang menyelamatkan semua makhluk, dia secara langsung sedang
menolong manusia yang akan datang, bersamaan dia juga memanifestasikan
keagungan Dafa dan pengikut Dafa -- dalam situasi yang begitu sulit, kalian masih
menyelamatkan semua makhluk.
Manusia sekarang memang sulit diselamatkan, saya kadang-kadang berkelakar
dengan kalian juga mengatakan, anda telah mengatakan kepada dia Dafa itu baik,
setelah berbincang lama sekali, dia mengatakan: "Betul, Dafa baik, saya tahu, tapi
partai komunis memberi saya uang, saya juga tidak menentangnya." Maksud lain
dari perkataannya ialah, "Anda baik, tapi saya juga tidak menentang partai komunis."
Ini adalah propaganda yang diakibatkan ketika kejahatan menganiaya Dafa, adalah
cara lazim untuk membohongi orang-orang. Kita juga tidak mengatakan menentang
partai komunis, justru dedengkot sampah masyarakat dari kejahatan di dunia yang
mengatakan "Partai komunis harus memenangkan Falun Gong," dia sedang
menyesatkan orang-orang, kita sama sekali tidak terlibat dalam politik. Dengan
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demikian dapat dikatakan, dalam kita mengklarifikasi fakta masih harus disesuaikan
dengan selera manusia zaman sekarang untuk dapat menyelamatkan mereka,
karena manusia saat ini, dasar keyakinannya terhadap Tuhan sangat rendah, dasar
standar moralnya juga rendah, walaupun dia tahu jelas hal itu buruk dia tetap
melakukannya. Tentu, walau bagaimanapun, dapat menyelamatkan berapa, ya
berapalah, kita sedapat mungkin mengklarifikasi fakta. Karena di masa mendatang
dalam tingkat manusia ini masih akan ada Fa, masih akan ada kehidupan pada
tingkat ini, tidak semestinya sampai di sini sudah berakhir seluruhnya. Lagi pula Dafa
pernah diajarkan secara meluas di dunia, bagi manusia akan datang seyogianya
akan membawa keberuntungan. Dosa dari orang-orang yang teracuni di Tiongkok
terhadap Dafa adalah diakibatkan oleh penganiayaan dari kekuatan jahat ini, orangorang, terutama orang-orang di Tiongkok, dosa mereka telah dibuatnya jadi
sedemikian besar, karena yang ditentang langsung adalah Fa alam semesta yang
menciptakan kehidupan, maka orang demikian yang mereka hadapi adalah bakal
tersingkirkan, adalah yang paling berbahaya, dari itu sekarang asalkan dapat
menghapus pikiran buruk yang ada di dalam benaknya terhadap Dafa, itu sudah
cukup. Kamu boleh saja tidak menentang partai komunis, kamu boleh saja tidak
menentang seseorang, tetapi saya beri tahu kamu, kamu jangan menentang Dafa,
mengapa? Saya beri tahu kamu fakta sesungguhnya. Dari itu, ada sebagian orang,
dia tidak menentang Dafa, tapi dia juga bukan orang baik, dia sangat mungkin di
dalam pemberantasan terakhir terhadap penganiayaan Dafa, setidaknya tidak
langsung disingkirkan, dengan tidak disingkirkan dia mungkin akan ada harapan,
perihal nanti bagaimana itu lihat dia sendiri, di saat Fa meluruskan dunia lihat dia
bagaimana. Dengan demikian melalui segenap upaya pengikut Dafa dalam
mengklarifikasi fakta, ada banyak orang benar-benar dapat mengenali semua ini,
berpikiran lurus secukupnya, jika demikian saya kira orang-orang tersebut bukan
hanya sebuah persoalan biasa dalam pengenalan Dafa, sebaliknya dia mungkin
akan berbicara adil untuk Dafa, dengan begitu sesungguhnya dia telah
mengukuhkan fondasi yang sangat baik bagi kehidupan akan datang untuk dirinya.
Dahulu berbicara tentang menyelamatkan semua makhluk, anda semua tahu,
baik itu pada zaman Buddha Sakyamuni, atau pada zaman Yesus, bahkan Lao Zi
atau Dewa-Dewa lain yang datang menyelamatkan manusia, penyelamatan semua
makhluk yang mereka katakan dengan apa yang kalian lakukan berbeda sangat jauh,
waktu itu kehidupan yang paling tinggi di dunia adalah manusia, adalah seorang
manusia yang biasa-biasa saja. Manusia yang sesungguhnya adalah produk dalam
Triloka, dibentuk dari materi dalam Triloka. Kehidupan yang demikian berbeda
sangat besar dengan Dewa, tidak mudah mengerti perihal kehidupan tingkat yang
lebih tinggi, dari itu mereka bahkan takut terhadap Dewa, untuk menyelamatkan
mereka benar-benar sangat sulit. Maka mengapa Sakyamuni mengajarkan doktrin
Arhat, hanya dapat menyelamatkan manusia sampai tingkat buah status Arhat?
Manusia waktu itu benar-benar tidak dapat berkultivasi sampai tingkat tinggi.
Sedangkan hari ini, para makhluk yang dihadapi pengikut Dafa berstatus apa?
Mengapa saya mengatakan pengikut Dafa agung? Kalian ambil bagian dalam masa
sejarah yang agung ini, yang dianugerahi kepada kalian juga agung, karena 90%
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kehidupan dari manusia telah datang dari tingkat yang tinggi, dapat juga dikatakan,
di dalam lapisan kulit manusia ini sudah bukan lagi manusia seperti yang dulu itu,
lapisan kulit manusia ini sudah didapatkan, dan ditempati oleh kehidupan yang
datang dari tingkat sangat tinggi. Tidak hanya sebatas manusia, peristiwa
meluruskan Fa ini, dalam bumi periode yang lalu sudah diatur dengan baik, juga
sudah diuji coba satu kali. Dengan demikian dapat dikatakan, peristiwa ini melewati
masa periode yang begitu lama, terus diatur secara sistematis. Kalau begitu coba
kalian pikirkan, masyarakat manusia, segala sesuatu yang dapat kita lihat ini
mungkinkah eksis secara kebetulan? Bahkan tingkah laku dan tutur kata dari setiap
pengikut Dafa, sampai sebuah persoalan yang anda pikirkan semuanya juga tidaklah
sederhana. Di kemudian hari anda akan melihat, semua juga diaturnya dengan
sangat cermat, bukan saya yang atur, melainkan kekuatan lama yang mengaturnya.
Padahal mereka juga tidak berani, tidak ingin memusnahkan semua ini, karena jika
mereka memusnahkannya, mereka juga ikut musnah, jika peristiwa meluruskan Fa
ini sampai dimusnahkan, maka segala-galanya juga musnah. Hanya saja mereka
hendak melakukan menurut apa yang mereka inginkan, itu tentu tidak boleh, tidak
memenuhi syarat. Kehidupan yang disingkirkan bagaimana boleh mengendalikan
masa yang akan datang? Masih menginginkan masa mendatang jadi bagaimana?
Mereka tidak lain hanya mengacau dalam waktu periode ini di saat pelurusan Fa
masih belum tiba, hanya sebegitu saja. Mereka merasa mereka adalah Dewa,
mereka tidak menganiaya manusia secara langsung, hanya mengendalikan
kehidupan tingkat rendah untuk menganiaya manusia, begitulah kiranya konteks
hubungannya.
Saya tadi mengatakan pengikut Dafa adalah agung, maksudnya, jika manusia
itu datangnya dari tingkat tinggi, coba anda semua pikirkan, apakah anda sedang
melakukan sebuah pekerjaan penyelamatan manusia yang biasa-biasa saja? Tentu
bukan. Ada banyak raja, penguasa kosmos, bahkan kehidupan yang sangat besar,
yang tingkatnya lebih tinggi semua telah datang, telah reinkarnasi menjadi manusia.
Namun setelah lahir kembali di tempat manusia ini, apa pun juga tidak diketahui lagi,
sama seperti manusia. Tentu, ciri utama dari kehidupan sekarang ialah mereka lebih
keras padat daripada manusia dulu, manusia dulu begitu terluka akan meninggal,
manusia sekarang amat keras padat, yaitu unsur jiwanya sudah tidak sama.
Walaupun demikian, begitu masuk dalam dunia sesat ini, apa pun juga tidak
diketahui lagi, di tengah propaganda jahat yang merambah langit dan menyelimuti
bumi, mereka sama juga telah dibuat celaka, bahkan ada yang menjabat sebagai
tulang punggung, menganiaya Dafa dan pengikut Dafa. Tetapi tak peduli siapa pun
dia, tak peduli apa pun dia, jika telah berbuat dosa demikian tentu dosanya demikian,
yang telah menganiaya Dafa walaupun dari mana dia datangnya juga tak berguna
lagi. Namun dibicarakan sebaliknya, dengan belas kasih pengikut Dafa, dapat
membuat kehidupan-kehidupan ini sedapat mungkin tertolong, dengan demikian
apakah anda sedang menyelamatkan seorang yang biasa-biasa saja? Jika yang
anda selamatkan itu adalah seorang penguasa, seorang raja, keagungan De macam
apa itu? Jika betul-betul telah menyelamatkan banyak manusia, keagungan De
macam apa itu? Jika seorang manusia yang biasa-biasa saja, bukan pengikut Dafa,
9

dia beri tahu seorang manusia biasa yang lain, kamu jangan mendiskreditkan Falun
Gong, Falun Gong bagaimana baiknya, sejak itu orang tersebut betul-betul tidak
mendiskreditkan Falun Gong, setelah dia memulihkan dampak buruknya, sangat
mungkin akan memasuki masa mendatang, di tengah Fa meluruskan dunia, dia
masih berkemungkinan memperoleh Fa, karena kehidupannya datang dari tingkat
tinggi, maka kultivasinya juga akan cepat, kesempurnaan yang dia peroleh
mempunyai hubungan langsung dengan orang yang pada awalnya memberi tahu dia
tentang fakta sebenarnya. Sedangkan orang yang biasa-biasa saja itu, saya kira juga
patut memperoleh kesempurnaan, bukankah demikian logikanya? Dengan demikian
apalagi pengikut Dafa kita yang menyelamatkan manusia secara skala besar di
dalam mengklarifikasi fakta? Maka hal ini memanglah sangat agung, manusia biasa
semua juga tidak tahu siapa yang berada di balik lapisan kulit manusia itu. Dari itu
harus memerhatikan hal-hal demikian, harus melakukan dengan baik hal-hal
demikian. Mengklarifikasi fakta adalah pekerjaan yang harus kita lakukan sekarang.
Lakukanlah dalam skala besar, gunakan segala kebijakan kalian yang dapat
dimanfaatkan untuk melakukannya. Asalkan dapat menyelamatkan manusia di dunia
maka lakukanlah. Baik itu anda menyingkap kejahatan, atau melakukannya dengan
menempuh cara yang beraneka ragam, yang langsung, yang tidak langsung, atau
dari sisi samping, asalkan dapat membuat orang-orang mampu mengenali
penganiayaan ini, itu adalah sedang menyelamatkan mereka, adalah luar biasa.
Saya pikir, tiga masalah inilah yang dibicarakan. Satu soal belajar Fa anda
sekalian, satu soal memancarkan pikiran lurus, satu lagi adalah pekerjaan klarifikasi
fakta ini yang sangat penting. Sesungguhnya segala sesuatu yang agung ini semua
juga telah kalian alami, kalian telah membangun keagungan De semacam ini, tetapi,
harus dilakukan lebih baik, dan terus dilanjutkan, hingga kejahatan tuntas diberantas.
Supaya orang-orang di seluruh dunia, orang-orang di seluruh Tiongkok semua
mengenali kejahatan ini, saat itu kejahatan apakah masih dapat berperan? Dia pasti
akan runtuh. Kita tidak merasa tertarik dengan kekuasaan politik apa pun, kita juga
tidak ingin menjatuhkan partai komunis, adalah dedengkot sampah masyarakat dari
kejahatan di dunia yang memanfaatkan partai komunis di dalam penganiayaan ini,
sehingga telah menjatuhkan partai komunis itu sendiri, coba menoleh ke belakang
lihat sejenak bukankah demikian? Bukan kita yang menjatuhkan, melainkan dia
sendiri menjatuhkan diri sendiri. Dia sedang memanfaatkan partai komunis,
memanfaatkan negara, memanfaatkan pemerintah untuk menganiaya Falun Gong.
Hal ini Dewa tidak mengizinkan. Kamu bilang partai komunis harus memenangkan
Falun Gong, Dewa mana mungkin tidak peduli? Partai komunis mana mungkin
memenangkan Fa alam semesta? Kamu ingin memerangi Dia, niscaya kamu pasti
akan roboh, bukankah demikian logikanya? Hanya saja sekarang kekuatan jahat
yang lama menganggap pengikut Dafa masih belum matang sepenuhnya
digembleng, masih harus terus digembleng, masih perlu mempertahankan kejahatan.
Tentu, kekuatan lama ingin berbuat demikian saya sama sekali tidak mengakui
semua itu. Mereka ingin berbuat demikian juga hanya dapat ditampilkan persis di
saat sebelum tibanya saya meluruskan Fa, selain dari itu, di saat Fa meluruskan
dunia seyogianya tenang-tenang saja, tidak ada kejahatan semacam ini, orang-orang
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pada belajar Fa, moralitas manusia pulih kembali, setelah tibanya arus pelurusan Fa
seyogianya juga tenang.
Saya berbicara cukup sekian. Kalian pasti ada banyak pertanyaan, saya kira,
melalui belajar Fa, kalian juga mampu menyelesaikannya. Banyak masalah yang
konkret, asalkan kalian belajar Fa, semua juga dapat diatasi; bersamaan itu kalian
harus memerhatikan sebuah masalah, kalian adalah pengikut Dafa, dalam
menghadapi masalah harus mengintrospeksi diri, dijamin banyak hal adalah masalah
anda sendiri, biarpun anda ingin memikirkannya atau tidak, biarpun anda terpikir atau
tidak. Kelak ketika keadaan sesungguhnya terlihat oleh kalian, kalian akan
menemukan bahwa segalanya itu memang ada sebabnya. Demi pekerjaan
penyebaran Fa dan pelurusan Fa, pengikut Dafa sering terjadi perdebatan, saya pikir
itu adalah wajar, tetapi, jika berdebat tiada henti, masing-masing tidak mau
mengalah, itu sudah bermasalah. Mengapa? Pasti anda tidak mengintrospeksi diri.
Perdebatan adalah wajar, jika berdebat tiada henti, masing-masing tidak mau
mengalah, hingga memengaruhi pekerjaan Dafa, itu sudah tidak normal. Jika anda
tidak percaya cobalah anda pikirkan, dan lihat bagaimana. Setiap penanggung jawab
kita, lebih-lebih harus memerhatikan belajar Fa. Betapapun besarnya pekerjaan yang
dipikul oleh seorang penanggung jawab, betapapun hebatnya, juga tidak boleh lupa
mengultivasi diri. Lebih banyak lagi pekerjaan yang anda lakukan, anda haruslah
sebagai seorang pengikut Dafa melakukan pekerjaan Dafa, bukan manusia biasa
melakukan pekerjaan Dafa, maka haruslah belajar Fa. Penanggung jawab
sesungguhnya juga adalah pengikut biasa. Tiap orang, walau melakukan apa pun,
juga harus menempatkan diri di tengah para pengikut, sungguh harus menempatkan
diri di tengah para pengikut. Dafa ini hanya ada saya seorang guru, Dafa sendiri
tidak ada penanggung jawab. Kalian adalah penanggung jawab dalam bentuk begini
di tengah pelurusan Fa, di tengah menentang penganiayaan. Dafa tidak mempunyai
penanggung jawab, tiap orang juga adalah pengikut Xiulian, perhatikanlah hal-hal
demikian dengan sungguh-sungguh.
Saya bicara cukup sekian. Saya telah menggunakan waktu anda sekalian.
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Boston Tahun 2002
Li Hongzhi
27 April 2002
Kalian yang hadir di sini banyak yang datang dari daerah lain, juga ada tidak
sedikit datang dari Australia. Kali ini utamanya adalah bertemu muka dengan anda
semua, tidak ingin banyak berbicara. Dilihat dari situasi keseluruhan pengikut Dafa di
tengah pelurusan Fa dewasa ini, saya rasa adalah sangat baik, ada beberapa aspek
baik sekali, ada juga yang sedikit kurang baik, namun dari keseluruhan subjek telah
dilakukannya dengan baik sekali. Sebagai pengikut Dafa, anda semua ada banyak
hal yang masih dilakukan tidak baik, saya beri tahu anda semua, sebenarnya adalah
karena mengabaikan belajar Fa. Karena permukaan kalian yang masih sedang
berasimilasi dengan Fa, perlu terus-menerus ditingkatkan, di saat anda terusmenerus meningkat, tentu akan diatur bagi anda hal-hal yang harus disingkirkan
dalam kultivasi, setiap taraf kondisi mempunyai keadaan pada taraf kondisi masingmasing, jika anda terhenti di sana, pasti tidak dapat mengejar situasi pelurusan Fa.
Di dalam pelurusan Fa, saya melihat di saat anda semua melakukannya dengan
sangat baik, itu adalah karena anda semua dapat memahami Fa di atas basis Fa;
Ketika melakukannya sedikit kurang baik, saya melihat itu disebabkan tidak
memerhatikan belajar Fa, tidak dapat memahami Fa di atas basis Fa. Pengikut Dafa,
biarpun anda dalam situasi apa pun, kondisi apa pun, anda juga harus belajar Fa,
sungguh tidak boleh mengabaikan asimilasi dan peningkatan diri sendiri, sungguh
tidak boleh lupa belajar Fa. Jika anda tidak belajar Fa dengan baik, anda tentu tidak
dapat melakukan pekerjaan Dafa dengan baik. Menghadapi konflik apa pun, atau
masalah apa pun yang perlu diselesaikan, anda niscaya tidak dapat memosisikan
hubungan antarmereka dengan baik, niscaya akan timbul perselisihan. Tentu saja,
ketika timbul konflik, akan ada sedikit perdebatan, saya kira itu juga belum tentu hal
yang buruk, karena anda berada dalam Xiulian, tentu harus disingkirkan keterikatan
hati anda, di dalam Xiulian anda tentu harus meningkat, maka harus ditampilkan ke
luar sifat-sifat hati manusia biasa anda yang belum disingkirkan, lalu disingkirkannya.
Tetapi ada kalanya anda semua, berhubung kita sendiri dalam belajar Fa tidak dapat
mengikuti perkembangannya, maka dalam beberapa hal yang menyangkut
penyebaran Fa dan penyelamatan semua makhluk, diperlakukannya seperti manusia
biasa, sehingga menyebabkan banyak hal kita yang sesungguhnya sangat sakral,
tidak mencapai tujuan yang begitu sakral, tidak berhasil dilakukan dengan begitu
baik, bersamaan itu, juga membuat orang-orang di masyarakat timbul sedikit
ketidakpahaman terhadap kita. Dengan demikian, diri sendiri tidak dapat meningkat,
juga mengakibatkan beberapa kerugian bagi Dafa.
Anda semua tahu, saat permulaan kita dari 25 April 1999, selain pengikut Dafa,
banyak daerah di dunia tidak ada orang yang tahu apa gerangan Falun Gong itu.
Banyak daerah di dunia jugalah demikian. Pada saat begitu dimulai penindasan
terhadap kita, semua mass media di seluruh dunia ingin mengetahui apa gerangan
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Falun Gong, akan tetapi siapa pun juga tidak dapat menyampaikan bahan berita
yang positif, semuanya telah melansir ulang isu berita bohong dari media Tiongkok.
Tentu saja banyak mass media di dunia, mereka bukan dengan sengaja melakukan
hal demikian, karena mereka perlu melaporkan berita. Coba anda semua pikirkan, di
dalam suatu kondisi yang sedemikian rupa, di bawah sebuah tekanan yang
merambah langit dan menyelimuti bumi, kita dapat meluruskan Fa di dunia ini hingga
suatu taraf yang demikian, membuat orang-orang di dunia dapat mengenali kita
dengan jelas, membuat orang-orang di seluruh dunia dapat benar-benar mengetahui
apa gerangan kita ini, hal ini sungguh tidak mudah. Ini menunjukkan anda semua di
dalam membuktikan kebenaran Fa betul-betul melakukannya dengan sangat baik,
barulah dapat mencapai taraf yang demikian. Jika kita tidak memerhatikan, sangat
mungkin akan mengakibatkan kerugian karena penampilan kita yang tidak sesuai
dengan Fa, oleh sebab itu kita harus sungguh hati-hati terhadap hal-hal tersebut.
Berhubung sekarang ini anda semua betul-betul sangat sibuk, banyak orang
telah berinisiatif mengambil bagian sedang melakukan cukup banyak pekerjaan,
sehingga membuat belajar Fa susah sekali dilaksanakan. Dalam pikirannya selalu
memikirkan pekerjaan meluruskan Fa, tidak dapat tenang dalam belajar Fa,
sesungguhnya sama dengan belajar percuma, anda tidak dapat belajar Fa dengan
arif dan berkesadaran jernih, itu sungguh adalah belajar percuma, malah menyianyiakan waktu, maka dalam aspek ini anda semua harus dapat memahami. Saya
tahu anda semua sangat sibuk, sangat bersusah payah, ada pengikut yang tiap
malam sangat kurang tidurnya. Sudah melakukan pekerjaan yang begitu banyak,
masih harus belajar Fa, tentu masih ada pekerjaan lainnya, maka ada kalanya saya
tidak dapat mengatakan anda harus begini, anda harus begitu, dalam menghadapi
hal-hal ini secara konkret, semua tergantung kalian sendiri yang mengaturnya,
mempertimbangkan sendiri bagaimana melakukannya, aturlah agar segalanya lebih
baik lagi.
Ada lagi, saya lihat ada beberapa masalah yang agak menonjol dalam
beberapa tahun yang lalu, pada masa akhir-akhir ini juga tampak pula, apa
masalahnya? Sebagian praktisi yang di luar daratan Tiongkok, ada banyak orang
memiliki keahlian tertentu, memiliki pengetahuan yang tinggi, banyak yang
menyandang gelar kesarjanaan di tengah manusia biasa. Dengan kata lain, pikiran
kalian sangat berkesadaran jernih, kemampuannya juga sangat besar, maka ada
banyak hal betul-betul dilakukannya dengan cukup baik, terutama di saat kalian
berinisiatif ingin melakukan suatu pekerjaan dengan baik, maka betul-betul
dilakukannya dengan baik sekali. Akan tetapi, oleh karena kemampuan kalian unggul,
setiap orang mempunyai ide yang bagus, dengan demikian akan timbul masalah.
Anda mempunyai sebuah ide bagus, dia juga mempunyai sebuah ide yang bagus,
masing-masing orang menganggap idenya bagus, seringkali justru karena hal-hal
demikian timbullah perselisihan. Sedangkan di dalam perselisihan, berhubung
biasanya mengabaikan belajar Fa, atau mengendurkan Xiulian diri sendiri, sehingga
menyebabkan perdebatan kalian terjerumus ke dalam suatu kondisi perdebatan pola
manusia biasa.
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Pengikut Dafa dalam melakukan hal apa saja, semuanya harus mengutamakan
Fa, di saat memosisikan segala sesuatu hal, anda juga harus pertama-tama
memikirkan Fa. Anda semua masih ingat, saya sering mengatakan kepada kalian
sebuah ucapan, pengikut Dafa dalam melakukan hal apa saja haruslah pertamatama memikirkan orang lain. Setiap kali ketika terjadi sebuah masalah, atau muncul
suatu keadaan, sekalipun sebuah masalah kecil, pikiran pertama saya adalah
memikirkan orang lain terlebih dahulu, karena sudah menjadi kebiasaan, saya
seyogianya memikirkan orang lain terlebih dahulu. Jika kalian dapat melaksanakan
hal ini, maka di dalam membuktikan kebenaran Fa niscaya tidak akan timbul hal-hal
yang tidak selesai diperdebatkan; seandainya kalian betul-betul mempunyai fondasi
yang demikian kokoh, ketika muncul masalah apa pun dapat dengan tenang
memikirkan orang lain, mengamati diri sendiri, saya pikir banyak masalah dapat
diselesaikan dengan baik. Kadang kala perdebatannya benar-benar seperti corak
manusia biasa, pribadi tertentu ada pula yang berdebat hingga mukanya merah, urat
lehernya pun tegang, bahkan tidak lagi memedulikan pengaruhnya terhadap
lingkungan sekeliling dan masyarakat, sama sekali telah menyamakan diri sendiri
dengan manusia biasa. Bukankah kalian seorang yang Xiulian, seorang pengikut
Dafa, bahkan bukanlah seorang Xiulian sebagaimana lazimnya. Anda semua telah
mengetahui, tak peduli kejahatan ini begitu gila-gilaan, dia tidak akan bertahan lama.
Makin mendekati akhirnya, di tengah sentuhan arus pelurusan Fa, kejahatan tampak
makin jahat, ini menunjukkan pasti telah sampai pada penampilan gila-gilaan yang
terakhir. Andai kata pada suatu hari benar-benar diakhiri peristiwa ini, hal pertama
yang akan dilakukan adalah kembali ke tempat asal dengan kesempurnaan bagi
pengikut Dafa pada masa pelurusan Fa, ketika itu menolehkan kepala ke belakang
dan melihat jalan yang telah dilalui diri sendiri, segalanya akan dimengerti. Tentu
saja, dilakukan dengan baik atau tidak, sebagai seorang Buddha, Tao, atau Dewa
yang telah mencapai kesempurnaan menyeluruh di posisi keberadaannya, tidak
akan memikirkan lagi hal-hal tersebut, bagaikan sebuah mimpi telah berlalu, pikirpun
tidak ingin dipikirkan lagi. Akan tetapi, penampilan anda semua di tengah proses
periode ini, tepat adalah kalian sedang membangun diri sendiri, mengukuhkan
segalanya bagi diri sendiri. Siapa yang terlewatkan kesempatan ini, atau ada suatu
hal belum dilakukan dengan baik, sampai waktunya kalian dapat melihat letak
penyebab kesalahannya.
Di dalam pelurusan Fa kali ini telah membuka kesempatan takdir yang terbaik
untuk semua makhluk di alam semesta raya. Bagi semua makhluk boleh dikatakan,
seluruhnya mempunyai kesempatan yang terbaik bagi dirinya untuk mengukuhkan
masa depan. Dengan demikian, bagi pengikut Dafa juga adalah sama. Buah hasil
dari Xiulian anda, posisi anda, keagungan De anda, segalanya dari masa depan
anda, semuanya juga dibangun dalam kesempatan takdir dari pelurusan Fa ini.
Seandainya tidak melakukan segala sesuatu dengan baik, ini sungguh adalah
menyia-nyiakan harapan terhadap diri sendiri. Dari itu ketika kalian berdebat dengan
menggunakan sifat hati manusia, saya lalu berpikir, kalau saja mereka ketika itu
melihat keadaan sesungguhnya, maka disuruh berdebat anda juga tidak akan
berdebat. Justru karena dia tidak dapat melihat keadaan sesungguhnya, serta
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memiliki sifat hati manusia biasa, maka dapat menjalankan Xiulian di sini, memiliki
sifat hati manusia biasa maka dapat membuktikan kebenaran Fa, jika tidak memiliki
sifat hati demikian, anda tentu tidak dapat membuktikan kebenaran Fa, anda juga
tidak dapat bertahan di sini, itu juga adalah pertanda tidak dapat Xiulian lagi. Tetapi
bagaimana memanfaatkan kondisi yang ada sekarang ini dengan baik,
melakukannya lebih baik sedikit, ini adalah yang saya kehendaki pada kalian untuk
diperhatikan.
Walau lebih sibuk lagi, juga harus memperlakukan diri sendiri sebagai pengikut
Dafa; lebih sibuk lagi, juga harus memikirkan pengaruh terhadap sekitarnya.
Semenjak 25 April 1999 hingga pasca 20 Juli; kejahatan menggunakan cara
berandal yang penuh kebohongan membuat kita jadi sangat pasif, sehingga banyak
sekali kehidupan yang teracuni. Anda semua telah mencurahkan betapa banyak
daya upaya dalam menyelamatkan para makhluk, agar orang-orang mulai lagi
mengenali kita. Dengan demikian di saat melakukan sesuatu dengan tidak baik,
sangat mungkin berbagai upaya yang anda curahkan, maupun sebagian hal yang
ingin anda lakukan, secara tak sengaja mungkin akan berakibat merusak.
Penampilan kalian sebagai orang Xiulian adalah tulus murni, ada begitu banyak
orang merasa kalian memang adalah baik setelah melihat penampilan kalian. Jika
kita sendiri sehari-hari tidak memerhatikan perilaku diri sendiri, dengan demikian
penampilan kalian akan terlihat oleh orang-orang biasa, mereka tidak dapat
memahami anda secara mendalam seperti mempelajari Fa, mereka hanya melihat
penampilan anda. Mungkin sepatah kata ataupun sebuah penampilan anda, akan
dapat membuat dia tidak terselamatkan, akan dapat mengakibatkan kesan yang
tidak baik bagi Dafa. Kita haruslah memikirkan hal-hal tersebut.
Shifu memang dapat melihat kekurangan-kekurangan, dapat melihat
permasalahan. Sekalipun sebuah ucapan dan perbuatan kalian, saya semuanya
tahu mengandung maksud apa. Pada umumnya, Shifu tidak mengutarakan Fa
secara tersendiri kepada kalian, karena begitu saya telah membicarakan
permasalahannya kepada orang tertentu, pikiran dia tentu akan mendapat gempuran
yang besar, sebaliknya akan memengaruhi dia, dari itu saya jarang sekali berbicara
sedemikian rupa kepada seseorang. Namun, ketika saya mengutarakan
permasalahan-permasalahan ini di tengah arena besar, kalian jangan beranggapan
bahwa pengutaraan ini bukan khusus ditujukan kepada anda atau kepada kalian.
Raja-raja di atas langit banyak sekali. Anda semua tahu, Sakyamuni
mengatakan Buddha Tathagata berjumlah seperti butiran pasir di sungai Gangga,
jika demikian sungai Gangga di India terdapat berapa banyak butiran pasir? Tidak
sebatas itu saja, ini merupakan sebuah kata kiasan yang diutarakan oleh Sakyamuni.
Setiap Buddha Tathagata juga adalah seorang raja pengemban Fa, tidak hanya
terbatas pada lingkup aliran Buddha saja, lingkup aliran Buddha hanyalah suatu jenis
dari yang umum dan banyak sekali Dewa-nya, sesungguhnya ada berapa banyak
Dewa? Ada berapa banyak raja seperti ini? Jika setiap raja di saat terjadi sebuah
masalah, semuanya bersikap seperti kalian begini, itu benar-benar celaka. Mereka
tidak ada perdebatan yang tidak sesuai dengan kondisi tingkat keberadaan mereka.
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Tentu, mereka dapat melihat prinsip kebenaran, dapat melihat bagaimana yang
terbaik, tetapi kadang-kadang juga ada saat-saat di mana terdapat sedikit banyak
perbedaan dalam pemahaman, namun mereka tidak akan berdebat. Itu adalah
semacam toleransi yang mahabesar, sebuah kondisi yang belas kasih terhadap
kehidupan, yang dapat mengerti dengan niat baik terhadap segala sesuatu. Dengan
perkataan manusia ialah dapat sepenuhnya memahami orang lain. Maka kadangkadang kita tidak boleh mendekap sifat hati manusia biasa dengan sangat erat,
menyusup dalam sebuah ujung tanduk, lama tidak ingin keluar, makin dipikirkan
makin terikat, makin dipikirkan hati anda ini makin bergolak, makin dipikirkan iblis
makin dapat memanfaatkan. Di saat kalian tidak tenang, saya beri tahu kalian, saat
itulah iblis sedang memanfaatkan kalian, saya tidak peduli anda telah berkultivasi
berapa lama waktu, juga tidak melihat bagaimana reputasi anda di tengah pengikut
Dafa, di saat kalian lengah dijamin kejadiannya demikian. Saya beri tahu anda
semua, tak peduli kalian berkultivasi betapa baik, hari ini, asalkan kalian memiliki
sifat hati manusia biasa, itu adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh iblis, jika
diri sendiri lengah setiap saat dapat saja dimanfaatkan. Dari itu sebagai pengikut
Dafa, haruslah sedapat mungkin menekan sifat-sifat hati manusia biasa ini, sedapat
mungkin supaya ia tidak memerankan fungsinya, sedapat mungkin menempuh jalan
sendiri dengan lurus, sedapat mungkin di dalam segala lingkungan, di tengah segala
hal yang terjadi, dapat melakukannya dengan terbuka dan penuh martabat, penuh
toleransi, dapat memahami orang lain, dapat semaksimal mungkin memikirkan
permasalahan secara menyeluruh, dengan demikian saya kira banyak pekerjaan
mungkin dapat dilakukan dengan sangat baik. Penampilan ini bukanlah kompromi!
Setiap orang boleh saja mengutarakan pendapatnya masing-masing, menimbangnya
dengan niat baik.
Dibicarakan lebih lanjut, sesungguhnya masih merupakan sebuah hal di dalam
Xiulian, di dalam pelurusan Fa masih harus banyak membaca buku dan belajar Fa.
Sebenarnya ini bukanlah mengkritik anda sekalian, karena Shifu dapat melihat
kekurangan-kekurangan. Anda menyebut saya Shifu, saya seyogianya memberi tahu
anda di mana letak kekurangannya, itu perlu untuk dipahami. Tentu saja, kata-kata
pujian saya juga sering ucapkan, pengikut Dafa luar biasa, agung, kalian
melakukannya sungguh baik. Perkataan-perkataan demikian, jika banyak diucapkan
bagi kalian tidak terlalu besar manfaatnya. Shifu dalam banyak kesempatan, melihat
kalian melakukannya begitu baik, hanya dapat diam-diam bergembira untuk kalian.
Setiap pengikut Dafa, di tengah membuktikan kebenaran Fa dan
menyelamatkan semua makhluk telah melakukannya dengan sangat inisiatif. Hal ini
Shifu telah melihatnya. Ini adalah yang tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang
biasa. Kita para praktisi yang berada di luar daratan Tiongkok semuanya ikut terjun
dengan segenap upaya, setiap orang di masa pelurusan Fa juga sedang
mengerjakan hal-hal yang harus dilakukan oleh dirinya. Dengan demikian sebagai
praktisi dalam negeri, mereka mempunyai cara kerja mereka, sebagai praktisi di luar
daratan Tiongkok, kalian mempunyai cara kerja kalian. Semuanya memang luar
biasa. Bukannya anda semua harus melakukan hal yang sama, setiap orang juga
sedang melakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa saat ini di dalam
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kondisi keberadaan dirinya. Kalian sedang melakukannya sendiri atas spontanitas
dari lubuk hati sendiri, setiap pengikut persis seperti sebuah partikel Dafa, sedang
melindungi Fa, sedang menyelamatkan semua makhluk. Dilihat dari hal ini, orangorang di dunia tidak dapat menandinginya.
Anda semua tahu, perangkat benda untuk merongrong orang lain yang dikuasai
oleh segelintir kejahatan di Tiongkok, sungguh tiada taranya, dapat dikatakan berupa
akumulasi lengkap dari masa lampau hingga kini yang ada di Tiongkok dan di luar
negeri. Ditambah lagi pikiran orang-orang Tionghoa masa kini yang telah
bermetamorfosis makin lama menjadi makin curang dan licik di tengah pergelutan
politik, sehingga hal-hal buruk yang dilakukan mencapai puncak kejahatan.
Walaupun demikian, banyak orang adalah dimanfaatkan secara pasif untuk
melakukan hal-hal yang buruk, dari itu mereka bukan benar-benar sedang merusak
Fa secara spontanitas dari lubuk hatinya. Hal ini kita juga telah melihatnya. Biarpun
kejahatan menggunakan cara yang bagaimana, memberi berapa banyak uang dan
harta, juga tidak bakal tercapai tujuan yang ingin dicapainya. Kita melakukannya
dengan keinginan hati, mereka melakukannya dengan uang, dalam hal ini mereka
selamanya juga tidak dapat menandinginya. Seperangkat mesin propaganda negara
yang begitu hebat, di seluruh dunia terdapat perwakilan konsulat, mempunyai tentara
yang begitu banyak, yang kita hadapi adalah sebuah kelompok berandal politik jahat
yang sedemikian rupa, yang ingin menindas kita. Kita dapat dalam tempo yang
sangat singkat sudah membuat orang di seluruh dunia benar-benar mengenali babak
penganiayaan dari kejahatan ini, bukankah ini luar biasa? Bukankah ini baru dapat
dilakukan oleh pengikut Dafa yang berspontanitas dari dalam lubuk hati? Bukankah
ini baru dapat dilakukan oleh pengikut Dafa yang secara inisiatif melakukannya
sendiri? Tentu saja kejahatan ingin merusak Fa alam semesta, selamanya juga tidak
mungkin.
Tentu, ada banyak masalah, juga tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia
biasa begitu sederhana. Bagi kejahatan jika benar-benar ingin berbuat sekehendak
hati, juga tidak diperbolehkan. Saya sudah mengatakan, seluruh masa pelurusan Fa,
segala penampilan di tengah pelurusan Fa, semuanya adalah pengaturan yang telah
dilakukan dengan cermat dan sistematis oleh kekuatan lama di dalam sejarah.
Memang begitu kacau, kacaunya hingga taraf demikian, dan juga begitu jahat,
jahatnya hingga taraf demikian, seluruh dunia, termasuk Tiongkok juga
diperhitungkan, masih ada banyak kehidupan yang sangat tidak baik di tengah
masyarakat manusia dan berbagai ruang dimensi yang tidak ikut serta, semua
dikekangnya. Dapat dikatakan, tidak ada bagian mereka, juga tidak
memperkenankan mereka ikut serta, tak peduli yang baik atau yang buruk, kedua
aspek juga ada. Kelihatannya tidak teratur, sesungguhnya sangatlah teratur.
Penampilan dari kejahatan-kejahatan yang ikut serta tampaknya sangat bengis dan
busuk, kekuatan lama juga hanyalah sedang memanfaatkan mereka, tujuan dari
pemanfaatan adalah menghendaki kita memberantas sampah di tengah alam
semesta ini dalam pelurusan Fa. Kehidupan jahat tidak dapat melihat keadaan
sesungguhnya, penampilannya sangat gila-gilaan. Tunggu saatnya begitu keadaan
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yang sesungguhnya menampakkan diri, segala kehidupan, termasuk manusia biasa,
semua akan tertegun. Oh! Ternyata demikian.
Tentu saja, situasi di dalam kondisi sekarang ini dengan kondisi di daratan
Tiongkok itu tidaklah sama. Berbicara mengenai masalah pelurusan Fa, masalah
menyelamatkan semua makhluk di bawah tekanan kejahatan semacam itu, di dalam
situasi di mana ruang dimensinya dipenuhi banyak kejahatan, tidaklah sama dengan
kita membicarakannya di sini. Tetapi walaupun demikian, sesungguhnya semua ini
terjadi karena kekuatan lama bersikeras ingin secara khusus menguji Xinxing
pengikut Dafa. Pasti adalah demikian, jika bukan demikian, mutlak tak akan terjadi.
Dengan demikian khusus menghadapi situasi semacam ini, pengikut Dafa
seyogianya melangkahkan diri dengan lurus, sedapat mungkin tidak membiarkan
kejahatan dan kekuatan lama menyusup dari celah kekosongan, cara yang terbaik
adalah meneguhkan pikiran lurus. Perihal mengklarifikasi fakta kebenaran untuk
menyelamatkan semua makhluk, kekuatan lama tidak berani menentangnya,
kuncinya adalah kondisi pikiran kita ketika melakukan pekerjaan jangan sampai
disusupi mereka dari celah kekosongan.
Sekalian, bicara lagi sedikit tentang hal kecil. Anda semua tahu, sumber daya
manusia kita sekarang sangat terbatas, di dalam membuktikan kebenaran Fa jangan
hanya memedulikan yang ini lalu mengabaikan yang itu. Dengan kata lain kita jangan
mengonsentrasikan sumber daya pada suatu titik, sedapat mungkin harus
memedulikan keseluruhan. Agar hal-hal yang perlu dilakukan kita dewasa ini, semua
dilakukan dengan baik.
Tidak ingin bicara banyak, saya tahu pekerjaan yang kalian lakukan sangatlah
susah. Saya hari ini tidak mengucapkan kata-kata pujian terlalu banyak, namun saya
tahu setiap orang sesungguhnya juga telah terjun dengan segenap upaya ke dalam
pekerjaan membuktikan kebenaran Fa. Melihat banyak pekerjaan yang harus
dilakukan, anda semua sangat tergesa di dalam hati, ingin melakukannya dengan
baik. Semua ini Shifu telah melihatnya. Tidak hanya saya yang telah melihatnya,
saya beri tahu anda semua, segenap kehidupan dalam alam semesta juga sedang
mengamati. Permukaan materi terbentuk oleh susunan molekul, pelurusan Fa secara
keseluruhan sudah mencapai pada tahap permukaan ini. Tetapi permukaan ini dilihat
dengan mata manusia, benda-benda terlihat sangat kasar, sesungguhnya dia juga
terserap di dalamnya perangkat sistem mikroskopis yang besar sekali, juga sangat
rumit. Di tengah pelurusan Fa dia telah menerobos ke permukaan, dapat dikatakan
sudah hampir mendekati batas yang dapat dilihat oleh manusia. Akan tetapi, di
tingkat mikroskopis dia masih berpadanan dengan ruang dimensi yang besar sekali,
di dalamnya masih terdapat kelompok kehidupan yang besar sekali, dari itu
kehidupan yang akan diselamatkan oleh pelurusan Fa adalah cukup besar, lagi pula
keadaannya juga sangat rumit. Segala sesuatu yang kita lakukan juga sedang
diperhatikan oleh semua makhluk. Di dalam alam semesta ini di mana saja terdapat
mata, yang selesai dikerjakan dan yang belum selesai dikerjakan semua sedang
diamati. Para makhluk dari alam semesta baru sedang mengharap cemas menanti
penyelesaian terakhir; sedangkan para makhluk dari alam semesta lama juga
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sedang berharap agar dapat tertolong; yang ikut serta dalam peristiwa penganiayaan
terhadap pelurusan Fa, hanya sebagian dari kekuatan lama, mereka mencakup 20%
kehidupan pada tingkatan berbeda, kehidupan lain yang lebih banyak tidak ikut serta,
yang tidak ikut serta mereka semua justru sedang mengamati dan melihat semua ini.
Mereka memang tahu sedikit, termasuk kekuatan lama juga tahu, jika peristiwa ini
tidak berhasil, segalanya niscaya tak ada lagi.
Ilmuwan masa kini juga menemukan situasi perubahan yang sangat besar dari
alam semesta. Mereka menemukan lingkup alam semesta yang dapat terlihat
sekarang ini sedang memuai dengan makin cepat, dan juga kecepatan pemuaiannya
makin lama makin cepat. Dahulu saya tidak ingin membicarakan hal ini, hanya
membicarakan prinsip Fa. Anda semua tahu pemuaian itu mengandung maksud apa?
Sebuah benda di saat sebelum meledak barulah memuai, ketika terus memuai
sampai batas tertentu, seketika pecah terbuka. Dari itu segalanya juga berada dalam
pengakhiran. Banyak kehidupan sedang mengamati semua ini dengan cemas dan
tergesa. Sedangkan kekuatan lama, juga sedang tergesa dengan menuruti apa yang
mereka kehendaki. Tentu, kehidupan dari alam semesta baru juga sedang
mengharap dengan cemas akan penyelesaian dari semua ini. Segenap arus dahsyat
pelurusan Fa sedang berperan pada tahap terakhir dengan kecepatan yang lebih
cepat dan gencar, yang melampaui segala dimensi waktu. Sekarang masih selisih
sedikit saja sudah dapat mengejar kecepatan pemuaian dari unsur permukaan.
Tentu saja, kecepatan pemuaian ini dilihat dari dimensi waktu manusia sepertinya
sangat lambat, sesungguhnya adalah sangat cepat, apa yang saya lakukan juga
sangat cepat. Saya beri tahu kalian, di atas melakukan seberapa besar, di bawah
baru dapat ikut melakukan sedemikian besar. Walaupun alam semesta sedang
memuai, kecepatan yang saya lakukan sangat cepat sekali, pasti akan dapat
mengejarnya. Jika tidak dapat mengejarnya, saya beri tahu anda semua, akibat dari
tercerai-berai, akan membuat segalanya dari ruang dimensi permukaan tidak eksis
lagi. Jika dapat mengejarnya, akan terselesaikan; tidak sekadar mengejarnya, masih
harus melampauinya, itu adalah saatnya Fa meluruskan dunia manusia. Sekarang
masih selisih sedikit sekali, sudah dapat mengejar kecepatan pemuaian itu. Makhlukmakhluk yang tak terhitung, kehidupan yang tak terhitung semuanya sedang
mengamati. Sesungguhnya setiap mikropartikel dari udara juga adalah sebuah mata.
Apa yang disebut langit, saya sudah pernah mengatakannya kepada kalian,
bukanlah langit seperti yang dibayangkan manusia itu. Di atas bulan, di atas planet
Saturnus, atau di atas planet Venus melihat bumi bukankah berada di atas langit?
Sama juga berada di atas langit. Langit berada pada makroskopis, pada mikroskopis,
bukan menandakan ruang dimensi sejajar dari partikel yang setingkat, di mata para
Dewa itu hanyalah sebuah konsep perihal jauh dan dekat. Di tingkat makroskopis, di
dalam mikroskopis, semua kehidupan juga sedang mengamati segala sesuatu di
bumi ini. Setiap tingkah laku dan niat pikiran pengikut Dafa, mereka tahu semuanya.
Segala yang dilakukan oleh pengikut Dafa, makhluk-makhluk tingkat tinggi semua
melihatnya dengan jelas. Oleh sebab itu anda semua harus melakukan dengan baik,
agar mereka mengaguminya.
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Agung, memang sungguh agung. Jika tidak ada peristiwa pelurusan Fa ini, juga
tidak dapat menonjolkan keagungan pengikut Dafa pada masa pelurusan Fa.
Pengikut Dafa, hal-hal yang kalian hadapi agung, kewajiban yang kalian hadapi
penting, tentu, masih ada asal mula diri kalian, semuanya diperhitungkan, saya baru
mengatakan kalian agung. Haruslah dapat menyelaraskan diri dengan predikat
"Pengikut Dafa pada masa pelurusan Fa." Itu tidak akan ada lagi dalam alam
semesta, hanya satu kali ini saja semenjak terciptanya langit dan bumi, terciptanya
langit dan bumi dari alam semesta hanya satu kali ini. Segalanya terlihat seperti
berada di tengah manusia biasa, perbedaannya dengan manusia biasa tidaklah
terlalu besar. Seandainya terdapat perbedaan, kalian mengatakan apa, orang-orang
mendengarnya demikian, maka hal pelurusan Fa sudah tidak eksis lagi, hal Xiulian
sudah tidak eksis lagi. Manusia telah berbuat dosa di dalam kesesatan, dewasa ini
hanya dapat ditebus dalam kesesatan pula. Jangan melihat kita masih terdapat
sepotong perjalanan sulit yang harus dilalui, waktunya tidak akan lama, harap anda
semua selanjutnya melakukan dengan lebih baik.
Saya tidak bicara banyak lagi, kalian lanjutkan acara konferensi, hari ini adalah
bertemu muka dengan anda semua, karena masih ada yang datang dari Eropa,
Australia dan Asia, semuanya juga ingin bertemu saya. Bila ada yang perlu
dibicarakan, saya pasti akan menemui anda sekalian, memberi tahu anda semua
bagaimana melakukannya. Hari ini utamanya adalah ingin bertemu muka dengan
anda semua. Terima kasih kepada anda semua!
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Washington D.C. Tahun 2002
Li Hongzhi
22 Juli 2002
Anda semua baik-baik! (Tepuk tangan)
Sudah lama waktu tidak bertemu muka dengan anda semua. Dikarenakan
sebab-sebab dari banyak aspek membuat saya tidak ingin terlalu banyak keluar,
sebab yang paling utama adalah pengikut Dafa sedang membuktikan kebenaran Fa,
sedang menyelamatkan semua makhluk, setiap pengikut Dafa juga sedang
menempuh jalannya masing-masing, setiap pengikut Dafa seyogianya harus
mempunyai kesempatan menempuh jalannya sendiri, dari itu sebagai Shifu, sudah
seharusnya memberikan kepada kalian masing-masing kesempatan untuk
membuktikan kebenaran Fa. Biarlah kalian sendiri yang melakukannya. Tentu,
banyak praktisi di tengah membuktikan kebenaran Fa, menyelamatkan semua
makhluk dan mengklarifikasi fakta kebenaran, masih terdapat banyak masalah yang
ingin ditanyakan kepada Shifu seharusnya bagaimana dilakukan.
Anda semua masih ingat, tiga tahun yang lalu, ketika penganiayaan jahat baru
saja dimulai, banyak praktisi kita tidak tahu bagaimana harus berbuat. Praktisi
berusia muda belum mengalami peristiwa kejahatan seperti Revolusi Besar
Kebudayaan. Namun lambat laun anda semua dapat menenangkan diri, dari tidak
tahu bagaimana harus berbuat akhirnya tahu juga bagaimana harus berbuat,
walaupun terdapat kerugian di dalam prosesnya, namun perjalanan itu adalah kalian
sendiri yang menembusnya. Setiap orang di tengah babak penganiayaan kejahatan
ini, semua juga memikirkan secara serius bagaimana diri sendiri harus berbuat, jalan
bagaimana yang harus ditempuh, dengan demikian keagungan De diri sendiri
ditegakkan, dan telah melangkah maju dari kesulitan besar. Ini adalah luar biasa, ini
adalah yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, ini adalah jalan pelurusan Fa yang
anda wariskan, serta keagungan De dari Sang Sadar. Oleh karena itu dalam banyak
kesempatan, Shifu tidak dapat memberi tahu kalian bagaimana melakukan. Fa, telah
diutarakan, pertimbangkanlah dengan Fa, anda niscaya akan dapat melakukan
dengan baik; apabila terdapat masalah besar, saya pasti akan memberi tahu anda
semua. Selain itu, banyak masalah konkret yang kalian temui, harus kalian sendiri
yang mempertimbangkan, haruslah kalian sendiri mencari jalan mengatasinya. Di
mana telah muncul masalah, di situlah memerlukan kalian untuk mengklarifikasi fakta
dan menyelamatkan. Jangan menghindar apabila menemui kesulitan, ketika melihat
sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi kita, melihat terjadi kendala di saat kita
membuktikan kebenaran Fa, jangan menghindar, haruslah menghadapinya untuk
mengklarifikasi fakta, menyelamatkan kehidupan. Ini adalah belas kasih dari pengikut
Dafa, adalah kita sedang menyelamatkan kehidupan. Bersamaan pula, di dalam
mengklarifikasi fakta, banyak orang yang dikelabui beserta kesalah-pahaman dan
prasangka, semuanya dapat diselesaikan. Bagaimanapun juga, di tengah
penganiayaan jahat yang terjadi di Tiongkok, propaganda kebohongan telah
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menyesatkan semua makhluk, dengan penampakan palsu yang menipu telah
menutupi kenyataan, oleh karenanya di hadapan fakta kebenaran, orang-orang juga
akan menilai sendiri, bagaimana masing-masing orang menyikapinya, semua ini juga
merupakan pilihan mereka.
Dari itu dilihat secara menyeluruh, di dalam tiga tahun ini, anda semua secara
keseluruhan telah melakukannya dengan sangat baik, lagi pula makin lama makin
matang, makin lama makin arif, terutama praktisi di daratan Tiongkok, pada waktu
permulaan berhubung anda semua tidak tahu bagaimana berbuat, sehingga
tampaknya agak kacau, tetapi dengan sangat cepat, dari tidak tahu bagaimana harus
berbuat, berangsur-angsur telah tahu bagaimana menghadapi secara khusus realita
dari kejahatan ini, hingga pada akhirnya anda semua dapat menenangkan diri,
sampai hari ini anda semua makin lama telah makin matang. Ratusan juta orang
sedang Xiulian, praktisi baru, praktisi lama, yang belajar Fa telah mendalam, yang
belajar Fa masih dangkal, masih ada yang baru saja memahami, baru saja mengenal
terhadap Fa, praktisi-praktisi tersebut tidaklah dapat sepenuhnya mengenal Fa di
atas basis Fa. Menghadapi babak penganiayaan ini, banyak praktisi yang belajar Fa
tidak mendalam dan praktisi baru, mereka mempunyai pengenalan serta pengertian
terhadap pembuktian kebenaran Fa yang berbeda, yang terkandung sifat hati
manusia biasa dari mereka masing-masing. Dengan demikian di dalam membuktikan
kebenaran Fa dan mengklarifikasi fakta, niscaya ada banyak orang melakukannya
dengan membawa sifat hati manusia biasa yang berbeda tarafnya, di saat mereka
dalam penganiayaan sifat hati manusia itu akan tergerak oleh Qing 2 manusia, akan
tergerak oleh kebajikan munafik dan tipu muslihat. Walaupun bagaimana, hanya
dengan belajar Fa secara konsisten, baru dapat menyingkirkan sifat hati manusia
biasa, baru dapat menyingkirkan keterikatan, dengan demikian mencapai kondisi tak
tergoyahkan oleh segala sesuatu dari manusia biasa. Tiga tahun lebih telah berlalu,
penganiayaan yang ditimpakan secara paksa oleh kekuatan lama terhadap kita, juga
telah membuat kita di dalam menyingkap kebohongan kejahatan, membuktikan
kebenaran Dafa serta menyelamatkan semua makhluk, makin lama jadi makin
matang, makin arif, makin berkesadaran jernih, makin teguh, makin lama makin
dapat dengan serius menyikapi penganiayaan kejahatan ini.
Dafa diajarkan di dunia telah sepuluh tahun, tiga tahun yang lalu ketika itu
masih belum mencapai waktu sepuluh tahun, hanya tujuh tahun. Walaupun
waktunya singkat, namun akar Dafa telah terpancang dalam sekali di tengah alam
semesta dan di atas dunia manusia, siapa pun tidak dapat menggoyahkannya.
Ditinjau dari keadaan menyeluruh sekarang ini, secara permukaan penganiayaan
masih sangat jahat, sesungguhnya setan-setan busuk jahat yang dapat mengekang
dan menguasai manusia sudah sisa tidak seberapa. Kejahatan yang sisa makin
sedikit itu pekiknya makin gencar, makin sisa tidak seberapa dia makin histeris. Bagi
praktisi Xiulian tertentu yang tingkat penguasaannya terhadap Dafa berbeda, tingkat
keteguhan yang ditampilkan juga berbeda, pengalaman yang dirasakan dewasa ini
terhadap pelurusan Fa juga tidak sama, kondisi diri sendiri dapat menyebabkan
2

Qing -- Perasaan; sentimen.
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perbedaan pengalaman yang dirasakan sendiri, ada yang mungkin merasa
situasinya berat; bagi orang-orang tertentu, mungkin situasinya telah berubah jadi
lega; bagi sebagian orang, mungkin merasa ini tepat adalah kesempatan baik untuk
menyelamatkan orang-orang di dunia, serta mengklarifikasi fakta. Taraf pengenalan
dan pemahaman yang berbeda terhadap Fa dapat merasakan kelainan situasi pada
dewasa ini, semua ini ditujukan khusus terhadap hati orang yang berbeda. Yang
melakukan dengan baik akan dapat mengubah lingkungan di sekitar diri sendiri, yang
melakukan kurang baik juga akan membuat lingkungan di sekitar diri sendiri berubah
sejalan kondisi pikiran. Pengikut Dafa dengan kondisi hati yang berbeda,
perasaannya terhadap lingkungan tidaklah sama, dengan demikian kondisi yang
ditampilkan oleh setiap orang niscaya berbeda. Keadaan sesungguhnya menurut
pandangan saya adalah kekuatan lama yang jahat ingin melakukan hal-hal yang
mereka ingin lakukan. Jika anda semua melakukannya dengan baik berarti tidak
mengikuti jalan yang diatur oleh kekuatan lama, tujuannya adalah tidak
memperkenankan kekuatan lama menyusup dari celah kekosongan. Tak peduli
bagaimana, kita pengikut Dafa secara keseluruhan adalah makin lama telah makin
matang, makin lama telah makin arif, tenang, teguh, dan serius menghadapi semua
ini. Pada waktu permulaan banyak praktisi juga membawa banyak sifat hati manusia
biasa, menampilkan bermacam kondisi yang berbeda, dilihat secara permukaan
sedang membuktikan kebenaran Fa, sesungguhnya masih bercampur sifat hati
manusia, sehingga tidak dapat mencapai tujuan membuktikan kebenaran Fa, begitu
ketika dianiaya bahkan dapat ber-efek sebaliknya. Sekarang telah berbeda. Kalian
sudah sama sekali berlainan dengan kalian di waktu tiga tahun yang lalu. Tentu saja,
kalian di dalam Xiulian masih terdapat sifat hati manusia biasa yang eksis, dengan
begitu dapat melakukan Xiulian di tengah manusia biasa. Namun sifat-sifat hati
manusia biasa ini juga akan tampil ke luar, terkadang juga dapat ber-efek tidak baik
di dalam berbagai kondisi. Tetapi kalian sekarang dibandingkan dengan tiga tahun
yang lalu, cenderung makin lama makin luar biasa, dapat juga dikatakan, pengikut
Dafa telah matang.
Penganiayaan kejahatan tidak akan bertahan lama, karena iblis jahat dan setan
busuk yang menguasai manusia makin lama makin sedikit. Manusia sendiri ingin
melakukan sesuatu hal yang besar, manusia tidak punya kehebatan demikian,
karena manusia senantiasa dikuasai dan dikendalikan oleh kehidupan lain, pada
waktu permulaan, biang kejahatan berani melakukan penganiayaan terhadap
pengikut Dafa adalah karena masih terdapat unsur kejahatan yang menguasai orang
jahat ini. Ditinjau dari situasi pelurusan Fa secara keseluruhan, segala sesuatu yang
dilakukan oleh para pengikut Dafa dalam meluruskan Fa, menyelamatkan semua
makhluk, serta mengklarifikasi fakta, seyogianya merupakan hal-hal terakhir yang
sedang dilakukan. Kalian di dalam sebuah artikel yang ditulis pada situsweb
Zhengjian mengatakan, bahwa dalam catatan nubuat Alkitab diutarakan, binatang
yang jahat menyerang Dewa dengan moncongnya selama empat puluh dua bulan,
dengan kata lain selama waktu tiga setengah tahun. Apakah gerangannya demikian,
itu tidak dibicarakan dulu, tetapi, pertunjukan babak kejahatan ini benar-benar telah
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sampai pada tahap terakhir yang kemampuannya tidak sepadan dengan apa yang
dikehendaki.
Biang kejahatan dunia manusia di Tiongkok yang dikuasai oleh setan busuk
yang jahat, sudah bukan manusia lagi, sesungguhnya sosok dungu itu sudah
meninggal sejak dini, segala sesuatu yang membentuk kehidupan tersebut
seutuhnya telah berada dalam neraka. Hanya lembaran kulit paling permukaan pada
tubuh yang terbentuk di kemudian hari, serta wujud materi yang terbentuk di
kemudian hari, masih ditopang terus oleh kejahatan, oleh karena waktu berakhirnya
pengujian Dafa yang diatur oleh kekuatan lama belum tiba saatnya, maka kekuatan
lama sedapat mungkin membiarkan dia bertahan. Jika hari ini permukaan tersebut
tidak ditopang lagi, dia segera menjadi setumpuk debu dan segumpal asap hitam,
apa pun tidak tersisa. Menurut perkataan manusia umum, dia sudah meninggal lebih
dari seratus kali, tetapi setan-setan busuk itu masih menopang bentuk
permukaannya, masih memanfaatkan sekelumit benda dari paling permukaannya,
namun akal-rasionya sama sekali abnormal, dia merasa takut di kemudian karena
menganiaya Dafa dan pengikut Dafa, dari itu dia tidak berani melepaskan jabatan,
dengan demikian menjadi gila-gilaan, dengan demikian dia hidup demi Falun Gong,
dengan demikian dia merasa tegang dan gelisah dalam melewati hari. Sedangkan
kejahatan yang menguasai dan mengendalikan manusia, di tengah pemancaran
pikiran lurus dan klarifikasi fakta oleh pengikut Dafa, telah diberantas makin lama
makin banyak. Unsur-unsur lama dalam alam semesta di tengah segala upaya yang
kita lakukan, ditinjau dari situasi pelurusan Fa secara keseluruhan, dia sedang
dikurangi secara terus-menerus. Dengan demikian juga membuat kemampuan dari
kekuatan lama makin lama makin kecil, dia ingin mempertahankan kejahatan dalam
skala besar sudah tidak sanggup dilakukan, dia hanya dapat berbuat jahat pada
bagian lokal, lagi pula lingkupnya makin lama makin kecil. Maka dari itu perihal
mengklarifikasi fakta harus diperhatikan oleh setiap pengikut Dafa, ini adalah hal
paling agung yang paling harus kalian lakukan dengan segenap upaya.
Terselamatkannya para makhluk, serta kesempurnaan dari badan langit yang
berpadanan dengan diri kalian sendiri, semuanya terkandung di dalamnya. Pengikut
Dafa setiap orang harus melakukannya, jangan meloloskan segala kesempatan.
Anda semua telah melihat, sekarang orang-orang di luar daratan Tiongkok
makin lama makin sadar. Di sini terdapat satu aspek yang ditampilkan oleh pengikut
Dafa di dalam mengklarifikasi fakta, bersamaan juga dikarenakan arus pelurusan Fa
telah memberantas lebih banyak kejahatan, membuat kejahatan sudah tidak dapat
lagi menguasai dan mengendalikan manusia di dunia. Orang-orang semua akan
berpikir dengan tenang. Benda-benda yang mengekang manusia sudah tidak ada,
unsur-unsur yang menguasai manusia berbuat jahat telah diberantas, orang-orang
yang di luar daratan Tiongkok telah lebih menyadari, lagi pula makin lama makin
sadar, makin lama makin dapat melihat dengan jelas babak penganiayaan kejahatan
yang terjadi di Tiongkok. Dengan demikian bagi kita pengikut Dafa yang di luar
daratan Tiongkok, juga merupakan kesempatan untuk kita mengklarifikasi fakta
dengan lebih maju selangkah, membuat orang-orang di seluruh dunia dan
pemerintah berbagai negara mengenali babak penganiayaan ini lebih maju
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selangkah. Oleh sebab itu ketika kita sedang melakukan pekerjaan di bidang ini,
harap anda semua dapat melakukannya dengan lebih mantap, agar orang-orang
benar-benar dapat memahami semua ini.
Kalian adalah pengikut Dafa, maka biarpun anda berada dalam suatu
lingkungan apa pun, di tengah hal-hal yang menyangkut klarifikasi fakta,
penyelamatan para makhluk, anda semua haruslah mewujudkan corak wajah
pengikut Dafa. Kalian bagaimanapun juga adalah orang yang Xiulian, oleh karena itu
jika kalian ingin agar dapat melakukan hal tersebut dengan baik, niscaya belajar Fa
adalah yang paling penting, biar lebih sibuk lagi juga harus belajar Fa. Terutama
praktisi yang belakangan baru melangkah ke luar dan yang jatuh ke bawah atau
yang tertinggal perkembangan Dafa, haruslah banyak belajar Fa, banyak mendengar
kritikan, cepatlah mengejar ketinggalan. Perihal memancarkan pikiran lurus setiap
orang harus memerhatikan. Karena kalian adalah pengikut Dafa, bukan manusia
biasa sedang melakukan pekerjaan untuk Dafa, melainkan pengikut Dafa sedang
membuktikan kebenaran Fa. Pentolan kejahatan di Tiongkok itu berdesas-desus,
mengatakan saya menyebut diri sendiri adalah Yesus, Sakyamuni. Anda semua tahu
ini adalah ucapan yang tidak bertanggung jawab dari orang yang buka mulut bicara
seenaknya. Saya bukan Yesus, saya juga bukan Sakyamuni, tetapi saya telah
menciptakan puluhan juta Yesus, Sakyamuni, yang berani berjalan di jalur
kebenaran, berani mempertaruhkan hidup dan mati demi kebenaran, berani
mengorbankan diri demi menyelamatkan semua makhluk. (Tepuk tangan panjang)
Kalian setiap pengikut Dafa, harus benar-benar mengenal diri sendiri, melangkah
dengan baik pada jalan sendiri. Kalian memang benar-benar begitu agung, maka
kalian harus secara arif dan serius melakukan dengan baik hal-hal yang harus kalian
lakukan sekarang. Terutama di lingkup intern pengikut Dafa kita, di saat kita
mengklarifikasi fakta terhadap pihak luar, anda semua merasa haruslah berbelas
kasih terhadap semua makhluk, di antara pengikut Dafa kita juga tidak boleh tidak
berbelas kasih. Kalian adalah pengikut seperguruan, semuanya juga sedang
mencurahkan segenap pikiran dan tenaga demi pelurusan Fa alam semesta, maka
kalian harus bekerja sama dengan baik, jangan terlampau menggunakan hati
manusia biasa dalam memandang masalah, dengan membawa hati manusia biasa
di antara kalian, akan timbul perselisihan dan perdebatan yang tidak seharusnya
terjadi. Dalam hal-hal demikian harus menampilkan toleransi, baik hati dan
ketenangan pengikut Dafa, masalah dia adalah masalah anda, masalah anda juga
adalah masalah dia. Kita tidak membicarakan apa yang disebut persatuan oleh
manusia biasa, itu adalah satu wujud dari permukaan yang dipaksakan, kalian
adalah orang Xiulian, kalian mempunyai taraf kondisi yang lebih tinggi. Dengan
demikian, penampilannya di dalam banyak pekerjaan haruslah dapat memahami
orang lain, dapat mendengar pendapat orang lain, dapat menggunakan Dafa untuk
mempertimbangkan betul atau salah. Sesungguhnya, kalian telah jauh lebih baik
dibandingkan sedia kala, saya kira, kelak harus melakukan lebih baik lagi.
Saya hari ini utamanya adalah ingin melihat-lihat anda semua. Tempo hari
konferensi Fa di Kanada untuk merayakan dasawarsa pengajaran Dafa di dunia,
saya tidak hadir, bukan karena para pengikut Dafa berbuat tidak baik, adalah karena
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orang-orang di dunia yang ingin menemui saya terlalu banyak. Saya tidak ingin
keluar secara terbuka, sebabnya, saya begitu keluar secara terbuka, seluruh fokus di
masyarakat akan terkonsentrasi pada diri saya ini; dewasa ini adalah kalian sedang
membuktikan kebenaran Fa di tengah manusia dunia, kalian sedang mengklarifikasi
fakta di tengah manusia dunia, untuk menyelamatkan semua makhluk, serta
menyempurnakan segala sesuatu dari kalian. Oleh sebab itu, saya ingin
meninggalkan kesempatan untuk kalian semua, biarlah kalian yang melakukan, jika
tidak demikian, begitu saya keluar, kalian mengatakan apa di masyarakat, pergi ke
pemerintahan mengutarakan apa, niscaya tidak ada orang yang mendengar, mereka
semua akan datang langsung mendengar pembicaraan saya. Dengan demikian
Shifu di satu pihak melakukan hal-hal pelurusan Fa, di lain pihak masih harus
melakukan hal-hal dunia manusia, saya seorang diri tentu tidak keburu
melakukannya, bukankah demikian? Tentu, masih terdapat sebab-sebab lainnya.
Tidak ingin bicara banyak, hari ini adalah melihat-lihat anda semua. Saya harap
konferensi Fa kita kali ini akan diselenggarakannya dengan lebih baik. Bersamaan
pula, konferensi Fa kita kali ini dapat terselenggara dengan baik, terutama adalah
Dafa dapat memijakkan kakinya di Amerika Serikat, rakyat Amerika telah
memberikan pada kita dukungan yang sangat besar. Di sini saya berterima kasih
kepada rakyat Amerika, (tepuk tangan) berterima kasih kepada para anggota senat
di parlemen serta anggota senat dari berbagai tingkat pemerintahan Amerika Serikat.
(Tepuk tangan)
Tempuhlah jalan sendiri dengan baik, tak peduli bagaimanapun, segala sesuatu
yang paling indah sedang menanti pengikut Dafa, segala sesuatu yang paling
menakutkan sedang menanti orang-orang yang berperan negatif terhadap pelurusan
Fa. (Tepuk tangan dalam waktu lama)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Philadelphia, Amerika Serikat
Tahun 2002
Li Hongzhi
30 November 2002
Apa kabar, anda semua baik-baik!
"Suara kera di dua sisi daratan tak henti-hentinya bersahutan, sementara
perahu ringan telah melaju melewati ribuan lapis gunung." (Tepuk tangan meriah)
Kejahatan sudah menggunakan segala jurus habis-habisan, pengikut Dafa juga telah
digemblengnya menjadi matang, tak takut lagi dia menampilkan jurus apalagi.
Penganiayaan terhadap Dafa, penganiayaan terhadap pengikut Dafa, sudah berjalan
tiga tahun lebih, sebentar lagi sudah hampir empat tahun. Selama masa periode ini,
banyak dari pengikut Dafa kita, terutama pengikut Dafa di daratan Tiongkok,
mengalami penganiayaan jahat yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Dalam
suasana teror yang disebabkan oleh kebohongan dan pengelabuan, dengan
menahan penindasan yang ekstrem jahat telah melewati tiga tahun ini, sungguh luar
biasa, ini adalah yang tak dapat dilakukan oleh manusia biasa.
Anda semua tahu, di daratan Tiongkok, bila ingin menjatuhkan seseorang, ingin
menindas seseorang termasuk kepala negara, tidak lebih dari tiga hari dia sudah
tidak eksis lagi. Tentu saja, bukan berarti tubuh fisik pengikut Dafa adalah ditempa
dari besi baja, dikarenakan orang-orang jahat sama sekali tidak dapat memahami
perihal orang Xiulian, segala jurus mereka untuk memperdaya manusia yang
dikumpulkan dalam sejarah, juga hanya berefek terhadap manusia biasa.
Sedangkan terhadap orang Xiulian, terhadap orang yang melepaskan keterikatan
duniawi, sama sekali tidak berguna.
Tentu saja, di dalam Xiulian, banyak praktisi masih ada sifat hati manusia biasa
dalam taraf yang berbeda, ada pula praktisi yang selalu tidak gigih dalam belajar Fa,
dan masih ada banyak praktisi baru yang baru saja melangkah masuk, sekonyongkonyong menghadapi teror kejahatan semacam ini, serta penindasan yang
merambah langit dan menyelimuti bumi, bagi praktisi yang sifat hati manusianya
sangat dominan adalah sungguh menakutkan. Dikarenakan sifat-sifat hati manusia
ini, membuat praktisi-praktisi tersebut bingung dan kacau seketika, tidak dapat
mengenali dengan jelas apa gerangan sebenarnya pada saat itu. Namun, setelah
melewati satu periode waktu, melalui pemikiran tenang di dalam diri: Mengapa saya
harus belajar Dafa? Bagaimana sebenarnya Falun Dafa itu? Li Hongzhi itu orang
yang bagaimana gerangannya? Banyak orang juga telah memikirkan hal tersebut
dengan tenang, setelah pemikiran dengan tenang, kesimpulan yang didapatkan ialah,
anda semua telah makin jelas, yang kita pelajari adalah Fa ortodoks, Sejati, Baik,
Sabar yang kita kultivasikan adalah benar, lagi pula makin lama makin mengenali
cara-cara yang digunakan orang jahat di dalam babak penganiayaan ini, semua
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adalah desas-desus, fitnahan, yang dikumpulkan dari seluruh kejahatan, tidak ada
satu pun yang benar, semua adalah tipu muslihat.
Untuk apa babak penganiayaan ini dilakukan? Apakah untuk membela
kekuasaan politik? Sesungguhnya sama sekali bukan. Jika dikatakan Falun Gong
mengancam kekuasaan politik di Tiongkok, itu adalah kebohongan besar yang
disebarkan oleh kejahatan. Ada sejumlah orang juga pernah menanyakan kepada
saya mengenai tujuan sebenarnya dari babak penganiayaan ini, ada sejumlah orang
pernah menanyakan kepada pengikut saya; apa gerangan sebabnya? Tepatnya
adalah karena kecemburuan seorang badut kecil, oleh sebab dia memiliki kekuasaan
di tangannya, maka dia niscaya dapat melakukan hal tersebut. Kedengarannya
sungguh menggelikan, tak dapat dibayangkan, bagaimana hal tersebut dapat terjadi
pada manusia? Namun itu adalah kenyataan. Penganiayaan ini adalah terjadi secara
tak terkendali di bawah dorongan kecemburuan yang abnormal dari badut kecil itu,
adalah dikarenakan hal ini. Pada dimensi masyarakat manusia sebab hakikatnya
yang dapat kita lihat adalah demikian.
Dibicarakan dari aspek yang lain, manusia ingin berhasil melakukan sesuatu
pekerjaan besar, sesungguhnya manusia tidak memiliki kemampuan itu. Acapkali
adalah pikiran buruk manusia menyatu dengan kehidupan jahat pada ruang dimensi
lain, maka kehidupan jahat akan memanfaatkan pikiran buruk manusia untuk
melakukan hal-hal buruk, agar tercapai maksud tujuan kehidupan jahat, bersamaan
juga memuaskan hasrat dari pikiran buruk manusia. Pikiran manusia dari mana
gerangan datangnya? Ilmuwan masa kini juga telah menemukan, otak manusia
bukanlah sumber yang sesungguhnya dari munculnya pikiran. Sebuah niat pikiran
manusia dari mana datangnya? Orang-orang selalu beranggapan bahwa pikiran itu
adalah apa yang kita pelajari di tengah masyarakat manusia, yang kita analisa
sendiri. Sesungguhnya bukan, manusia biasa ketika menimbulkan niat pikiran ingin
melakukan sesuatu, sebenarnya otak anda sama sekali tidak melalui pemikiran dan
pertimbangan yang matang, yang memakan waktu cukup panjang. Dalam banyak
hal adalah bereaksi secara langsung, banyak perkataan adalah begitu buka mulut
langsung diucapkan. Dari mana gerangan datangnya pemikiran itu? Kita sebagai
orang Xiulian semuanya tahu, sesungguhnya pikiran manusia mempunyai hubungan
dengan unsur-unsur pada banyak ruang dimensi. Dalam hal yang besar, manusia
adalah dikendalikan oleh kehidupan lain untuk melakukan sesuatu, diwujudkannya
pada dimensi manusia, hanya sebatas itu. Permukaan dari tubuh fisik manusia, yaitu
tubuh yang terbentuk di kemudian hari, sesungguhnya tidak berarti apa-apa.
Saat berbicara perihal tubuh manusia, saya dulu juga pernah membicarakannya
sedikit kepada anda sekalian di bawah kondisi khusus, namun di dalam arena yang
besar saya belum pernah membicarakannya. Oleh karena Fa yang saya ajarkan hari
ini adalah Fa alam semesta, pelurusan Fa adalah meluruskan alam semesta,
pengikut Dafa berada bersamaan dengan pelurusan Fa, dari itu hal-hal yang terlalu
konkret, terlalu rendah, termasuk hal-hal konkret dalam Triloka dan keadaan konkret
masyarakat manusia tidak boleh dibicarakan. Semua ini tidak dapat dibakukan dalam
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Fa alam semesta, maka tidak dibicarakan. Saya hanya di dalam kondisi yang khusus
saja pernah membicarakan hal-hal tersebut.
Tentu saja, manusia memiliki tiga unsur roh beserta tujuh unsur jiwa, dan lainlain, masih ada kulit asli manusia, masih ada unsur-unsur pembentuk manusia dari
gabungan dua unsur yang diberikan oleh ayah-ibu, yang eksis di ruang dimensi yang
tidak dapat dilihat oleh mata fisik, dengan menyerap sebagian materi dari makanan
sehari-hari, membuat tubuh fisik pada permukaan ini perlahan-lahan bertambah
besar, orang menyebutnya pertumbuhan. Tubuh fisik ini adalah dibentuk oleh ruang
dimensi materi manusia di kemudian hari, setelah tua akan meninggal, tercerai-berai
kembali menjadi unsur materi. Dengan demikian dapat dikatakan, tubuh fisik
manusia yang terbentuk dan tumbuh di kemudian hari hanya merupakan sebuah alat
pembawa, apa yang disebut "pikiran" yang satu-satunya dapat eksis dalam otak
tubuh fisik manusia, sebenarnya adalah konsep-konsep permukaan yang terbentuk
di dalam otak dari pengalaman-pengalaman yang terakumulasi selama proses
pertumbuhan manusia, pikiran yang sesungguhnya dari tubuh fisik tepat adalah
benda-benda ini. Sedangkan konsep-konsep itu sendiri tidaklah dapat membentuk
sebuah rasio, karena dia tidak lengkap, juga tidak beraturan, lagi pula tidak dapat
bersambungan. Dari itu ketika seseorang melepaskan kesadaran utamanya, niscaya
akan timbul keadaan di mana pikirannya tidak rasio, sebentar bicara ke sini, sebentar
bicara ke sana, seolah tidak dapat memegang inti pembicaraan. Sebentar begini,
sebentar begitu, tidak tahu apa yang sedang dirinya bicarakan, juga tidak tahu apa
tujuan dari pembicaraan tersebut, ini dikarenakan dia tidak memiliki sebuah garis
utama untuk menyambungkan apa yang dibicarakan; adalah benda-benda yang
terbentuk di kemudian hari bereaksi ke luar. Dengan demikian, di saat kesadaran
utama dari pikiran manusia sampai dilepaskan, tidak saja konsep-konsep tersebut,
informasi dari luar apa pun juga dapat mengganggu, maka orang lain akan
mengatakan dia berpenyakit mental.
Dengan demikian dapat dikatakan, di tengah penganiayaan ini, manifestasi
pada dimensi manusia adalah kecemburuan orang jahat yang busuk terhadap Dafa
didominasi oleh kehidupan jahat pada ruang dimensi lain, dengan memanfaatkan
sifat kejahatan dari badut kecil ini, telah melakukan sebuah skandal paling besar
yang belum pernah terjadi dalam sejarah -- penganiayaan di luar batas oleh
kejahatan terhadap pengikut Dafa. Semua alasan penindasan adalah desas-desus
yang dibuatnya. Mesin propaganda dari seluruh masyarakat diperintah oleh
kekuasaannya, untuk menyebarkan kebohongan besar kepada rakyat Tiongkok,
kepada rakyat di seluruh dunia. Walaupun dia jahat, namun pengikut Dafa telah
digemblengnya menjadi matang di dalam babak penganiayaan ini, dapat melihat
dengan jelas kesemuanya ini, maka sekarang makin lama jadi makin sadar, makin
lama makin arif. Pada mulanya ada sebagian praktisi dikarenakan masih terdapat
beberapa sifat hati manusia biasa yang belum disingkirkan, membuat dirinya tidak
dapat melihat secara jelas hakikat kejahatan, berhubung pikiran lurusnya kurang
kuat, maka di bawah dorongan keterikatan hati telah timbul beberapa pikiran
manusia biasa, juga telah memperlihatkan satu sisi dari kearifannya yang tidak
berkesadaran jernih. Namun dengan melewati babak penganiayaan ini, telah
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membuat pengikut Dafa mengerti akan keseriusan Xiulian, selanjutnya membuat
anda sekalian mengenali kejahatan dengan jelas, pada akhirnya dapat juga
dilakukan dengan baik, terutama pengikut Dafa di daratan Tiongkok, telah
digemblengnya makin lama makin matang. Di tengah penganiayaan kejahatan ketika
para pengikut Dafa ini diciduk kembali, tidaklah mudah seperti semula untuk
menyuruh mereka melakukan apa yang disebut "pengubahan pendirian" yang
menggelikan itu. Apa yang disebut penyesalan? Apa yang disebut mengubah
pendirian? Ingin diubah ke mana? Kita semua sedang menjadi orang baik, sedang
menjadi orang yang paling baik di atas dunia, menjadi orang baik yang melampaui
manusia biasa, kamu ingin mengubahnya ke mana? Apa yang disebut mengubah
pendirian? Kejahatan sungguh telah menampilkan segala tampang buruknya. Saya
sejak dini sudah mengatakan, yang menekan kebajikan pastilah yang jahat.
Tak peduli bagaimanapun, di tengah babak penganiayaan ini, kehidupan jahat
adalah demi mencapai tujuan mereka yang paling buruk, namun kekuatan lama yang
mendominasi kejahatan juga mempunyai tujuan mereka sendiri. Apa tujuan mereka?
Secara permukaan ialah memanfaatkan kejahatan-kejahatan ini untuk berbuat jahat
terhadap pengikut Dafa, juga terhadap Dafa, dengan demikian melalui apa yang
disebut "penggemblengan hingga matang" terhadap pengikut Dafa, menyingkirkan
mereka yang tidak layak menjadi pengikut Dafa. Kemudian menggunakan dosa-dosa
yang diperbuat oleh kehidupan jahat terhadap pengikut Dafa, atas dasar dosa-dosa
tersebut memusnahkan mereka, dan memurnikan alam semesta. Ini adalah yang
diatur oleh kekuatan lama, betapa muluk dan mentereng. Padahal bukanlah
demikian! Mendapatkan apa yang mereka inginkan dari semua pengaturan ini
barulah yang sebenarnya. Ini bukanlah Xiulian dari sebuah lingkup kecil, melainkan
alam semesta sedang diluruskan Fa. Segalanya jika dibandingkan dengan pelurusan
Fa sungguh tidak berarti, semuanya tidak dapat dijadikan perbandingan yang senilai,
keadaan di dalam Xiulian pribadi, sudah tidak dapat dibandingkan dengan pelurusan
Fa. Tak peduli kekuatan lama betapa tinggi tingkatannya, jika tidak dapat
memosisikan dengan benar kaitan hubungan ini, niscaya berbahaya, niscaya akan
disingkirkan di tengah pelurusan Fa alam semesta, dari itu kehidupan yang tak
terhitung jumlahnya yang dijatuhkan ke bawah karena hal-hal tersebut semua
bertingkatan sangat tinggi. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan lama di
dalam keikutsertaannya, mereka pada tiap tingkatan telah mengaturnya untuk
memusnahkan satu tingkat yang lebih rendah dari mereka yang ada di dalam
kekuatan lama sendiri, karena mereka tahu, dosa yang dilakukan terhadap Dafa
dalam babak kejahatan ini, tidak sanggup ditebus oleh kehidupan-kehidupan yang
secara langsung melakukan hal-hal buruk.
Prinsip adalah setingkat lebih tinggi dari setingkat, pada tingkatan yang lebih
tinggi melihat pengaturan dari tingkat yang lebih rendah dengan apa yang disebut
"membantu Dafa", semuanya juga berdosa, dari itu niat mereka adalah di dalam
pelurusan Fa bahkan si pengendali juga disingkirkan, karena jika diukur dengan
prinsip yang lebih tinggi setingkat, mereka juga telah berbuat dosa terhadap Dafa.
Namun mereka tidak tahu bahwa tingkat yang lebih tinggi lagi juga akan seperti ini
memandang mereka, juga akan menjatuhkan mereka secara demikian, dengan
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begitu kekuatan lama adalah satu tingkat yang lebih tinggi sedang membasmi satu
tingkat yang lebih rendah dari mereka sendiri secara terus-menerus. Ini bukanlah
yang saya inginkan. Segala kehidupan juga tidak selayaknya terlibat dalam peristiwa
ini, tapi mereka telah melibatkan diri dengan mengandung maksud tertentu. Namun
saya juga tak hentinya mengutarakan Fa kepada mereka, memberi tahu mereka
tentang hal-hal tersebut. Terhadap para makhluk yang berbeda, saya juga sama
memperlakukannya. Tentu saja kekuatan-kekuatan lama ini melekat pada apa yang
mereka ingin lakukan dan apa yang mereka ingin dapatkan, mereka terus
melakukannya tanpa berubah dan menyesal sedikit pun, melakukannya dengan tak
peduli, melakukannya secara dikendalikan oleh yang ada di atas, dari itu seluruh
kekuatan lama pada akhirnya akan tersingkirkan sampai habis oleh mereka sendiri.
Saya menginginkan agar semua makhluk jangan mengganggu peristiwa
pelurusan Fa ini, bahkan jangan ikut terlibat. Namanya pelurusan Fa, dari titik yang
paling dasar, dari yang paling rendah saat Fa diluruskan terus beranjak ke atas
sepanjang jalur, segala kehidupan, sekalipun yang lebih buruk, yang telah berbuat
dosa lebih besar lagi dalam sejarah, saya juga tidak memperhitungkan kesalahannya
yang lampau. Saya mampu memurnikannya dari unsur kehidupan yang paling
mikroskopis hingga ke permukaan, terus hingga pikiran dari kehidupan apa pun. Dari
bawah terus beranjak ke atas sepanjang jalur diluruskan, ini adalah solusi damai
yang terbaik, satu kehidupan pun tak akan jatuh ke bawah, satu kehidupan juga tidak
akan berbuat dosa terhadap Dafa, terhadap peristiwa pelurusan Fa ini. Alangkah
indahnya. Namun ini tidak diperkenankan, mereka bersikukuh harus melakukannya,
dengan demikian, telah mengakibatkan malapetaka besar ini dalam masyarakat
manusia.
Sebagai pengikut Dafa, kita menentang babak penganiayaan ini. Dari pihak
Shifu, saya tidak mengakui hal tersebut; ditinjau dari seluruh pengaturan kekuatan
lama, saya juga tidak mengakuinya. Dengan demikian kekuatan lama jadi makin gilagilaan, maka kadang-kadang penganiayaan ini tidak hanya melibatkan kehidupan
jahat, bahkan ada sebagian kehidupan tingkat tinggi dari kekuatan lama juga ikut
terlibat. Bagi semua makhluk di dalam pelurusan Fa, perjalanan masa depan adalah
mereka sendiri yang memilihnya, yang dihadapi segala kehidupan memang betulbetul adalah mereka sendiri sedang memilih masa depan.
Anda semua telah melihat, di dalam babak penganiayaan ini segala jurus tipu
telah habis dipergunakan, pengikut Dafa juga telah digembleng menjadi matang.
Baik di dalam maupun di luar negeri, walaupun masih ada banyak kehidupan yang
dikelabui oleh propaganda kejahatan, tapi secara keseluruhan, kejahatan di ruang
dimensi lain sudah tidak seimbang dengan kekuatan lurus. Kekuatan lurus telah
menekan posisi timbangan hingga terendah. Ini bagi kejahatan boleh dikatakan,
mereka sudah tidak mampu menangkisnya. Jangan dilihat orang-orang bengis di
dunia betapa jahat, sesungguhnya itu adalah kekuatan lama yang mengaturnya.
Saya dulu pernah mengatakan, kejahatan tidak akan berhenti menganiaya terus
sampai penganiayaan terakhir, seandainya besok berakhir, hari ini kejahatan itu
masih tetap berlaku jahat. Alam semesta yang belum diluruskan Fa secara tuntas
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niscaya adalah demikian, dia tidak akan secara otomatis berubah baik karena belum
diluruskan Fa, belum diluruskan Fa bagaimana dia dapat berubah baik? Seperti
racun itu dia memang adalah beracun, anda ingin dia tidak meracuni, dia tidak
menyanggupi. Maka dilihat atas dasar ini, kita jangan menaruh khayalan apa pun
terhadap kekuatan jahat, termasuk orang-orang jahat di tengah manusia biasa yang
menganiaya Dafa.
Beberapa waktu yang silam ada banyak praktisi berpikir, di Tiongkok akan
diselenggarakan kongres besar partai komunis ke-16, seandainya pentolan
kejahatan, sampah masyarakat manusia itu turun dari jabatan, bukankah Dafa kita
akan dapat direhabilitasi, siapa yang masih mau memikul kuali hitam untuknya, siapa
lagi akan seperti dia begitu bodoh? Pemikiran demikian tidaklah salah di tengah
manusia biasa, namun sebagai orang Xiulian, itu sudah tidak betul. Dafa yang begitu
besar, begitu banyak Dewa agung masa mendatang yang berhasil kultivasi melalui
Dafa, pengikut Dafa yang agung, bagaimana dapat menyandarkan harapan kepada
seseorang dari manusia biasa? Bukankah ini merupakan penghinaan terhadap diri
sendiri? Dapatkah manusia mengendalikan Dewa? Namun ada banyak pengikut
Dafa kita sedang berpikir seperti ini. Satu orang memikirkan tidaklah mengapa, dua
orang memikirkan juga tidak mengapa, itu adalah masalah dalam Xiulian pribadi.
Jika anda semua berpikir demikian, di tengah tubuh kelompok dari seluruh pengikut
Dafa, fenomena macam apa ini? Adalah sebuah gelombang besar, sebuah
keterikatan yang kuat, ini tidak betul. Saya telah melihatnya, kekuatan lama juga
telah melihatnya. Kekuatan lama menganggap ini sudah keterlaluan, maka dia
membuat hasil kongres besar partai komunis ke-16 itu menjadi makin buruk.
Saya dulu pernah mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di
saat ini dalam masyarakat manusia biasa, semua adalah disebabkan oleh sifat hati
pengikut Dafa. Walaupun kekuatan lama masih eksis, tetapi jika kalian tidak
mempunyai sifat hati yang demikian, mereka niscaya tidak ada dalih untuk berbuat.
Di saat pikiran lurus anda sangat kuat, kekuatan lama akan tidak berdaya.
Seandainya seseorang dari masyarakat manusia biasa benar-benar telah
merehabilitasi Dafa kita, coba anda semua pikirkan, mungkin saja manusia dapat
berbuat demikian, namun apakah pernah kalian pikirkan, saya harus menempatkan
orang tersebut pada posisi yang seberapa tinggi? Bukankah demikian? Kalian
adalah praktisi Xiulian, segala perubahan adalah terjadi di tengah Xiulian kalian dan
pelurusan Fa; segala sesuatu yang kalian sadari dan ketahui, segala sesuatu yang
ingin kalian peroleh, semuanya muncul di dalam perjalanan yang kalian tempuh
sendiri. Jangan memikirkan kekuatan lama akan memberikan kita karunia apa pun,
atau masyarakat manusia akan membantu kita sesuatu. Adalah kalian yang sedang
menyelamatkan masyarakat manusia, kalian sedang menyelamatkan semua
makhluk!
Saat mengalami penganiayaan maupun tekanan di tengah manusia biasa, tak
terhindar sifat hati manusia biasa akan berperan, dari itu dapat memunculkan
sejumlah pikiran manusia biasa, tetapi jangan memikirkannya secara berlebihan.
Wahai para pengikut pelurusan Fa, penganiayaan ini sudah berjalan hingga tahap
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sedemikian, dan Dafa di tengah pelurusan Fa sudah berjalan hingga tahap ini,
apalagi yang kita takutkan? Bukankah kalian telah melihat dengan jelas akan masa
depan kalian? Dari itu terhadap kejahatan-kejahatan ini, terhadap pengaturan
mereka, asalkan pikiran lurus kalian cukup kuat niscaya dapat menyangkal mereka,
menolak mereka, membuat dia tidak berfungsi. Sedangkan anda semua di tengah
manusia biasa, dalam menghadapi hal-hal tersebut, walaupun telah muncul pikiran
berlainan yang sedemikian rupa, bahkan lebih banyak orang mempunyai pengertian
yang berbeda, sehingga muncul beberapa sifat hati manusia biasa, ini juga tidak
mengherankan, karena di tengah proses peningkatan di dalam Xiulian, di tengah
perjalanan kalian membuktikan kebenaran Fa, menyelamatkan semua makhluk,
melangkah menuju kesempurnaan akhir, niscaya penuh dengan liku-liku, setelah
memahami, selanjutnya tempuhlah dengan baik setiap langkah di masa mendatang,
ini barulah paling krusial.
Saya telah mengatakan, jika segala kehidupan tidak datang menganiaya Dafa,
semuanya dapat diberikan solusi damai. Namun saya tahu, andai kata kehidupan di
alam semesta ini semuanya begitu baik, maka tidak perlu meluruskan Fa, ini adalah
keniscayaan yang mereka inginkan, hanya bentuknya saja yang berbeda. Dengan
demikian bagi pengikut Dafa kita telah terbentuk semacam pengujian, hanya begitu
saja kiranya. Ini adalah suatu perwujudan yang alami, sedangkan pengaturan yang
demikian rupa dari kekuatan lama, pengaturan yang begitu cermat, pengaturan yang
sangat sistematis dari atas sampai bawah, ini betul-betul tidak pernah terjadi
sebelumnya. Musibah raksasa ini benar-benar sangat besar, yang kalian alami dan
rasakan hanyalah perwujudannya di masyarakat manusia, sedangkan yang dapat
saya lihat adalah seluruh kehidupan dalam alam semesta juga melihatnya dengan
hati yang berdebar. Mungkin perkataan saya ini tidak dimengerti oleh manusia,
namun di saat manusia menemukan perwujudan dari proses terbentuknya kembali
planet dalam alam semesta, muncul di permukaan galaksi kita ini, saat itu manusia
akan percaya segalanya. (Tepuk tangan)
Saya tadi sudah mengatakan, di dalam seluruh masa pelurusan Fa, pengikut
Dafa secara keseluruhan telah berbuat dengan sangat baik, pengikut Dafa juga
digemblengnya makin lama makin matang. Biarpun di dalam membuktikan
kebenaran Fa, menyelamatkan semua makhluk, setiap bentuk apa pun yang
diterapkan oleh pengikut Dafa, cara-cara yang anda gunakan dan anda libatkan,
semua adalah sedang melangkah maju ke depan dalam perjalanan membuktikan
kebenaran Fa dan mengklarifikasi fakta. Lagi pula dilakukannya makin lama makin
baik, makin lama makin arif. Sebagai pengikut Dafa, di antara kalian juga makin lama
makin baik dalam bekerja sama. Dahulu ada banyak praktisi mungkin mempunyai
sebuah pengalaman yang begini, yaitu di antara kita pengikut Dafa ketika hendak
melakukan sesuatu hal, akan timbul perdebatan, dan kadang-kadang terwujudnya
secara lebih sengit, bahkan setelah timbul sifat hati manusia biasa, dapat
memengaruhi pekerjaan besar kalian untuk membuktikan kebenaran Fa. Hal-hal
tersebut seiring dengan pemahaman kalian terhadap Fa dan makin dipandang
hambarnya sifat-sifat hati manusia biasa dari kalian, perwujudan tersebut juga makin
lama makin berkurang. Kalau begitu mengapa perdebatan bisa terjadi?
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Sesungguhnya adalah dikarenakan sekelumit benda dari permukaan manusia biasa
yang belum disingkirkan itu sedang berperan, tetapi di saat pikiran lurus anda sangat
kuat dia tidak dapat berfungsi. Anda semua juga tahu Fa ini baik, juga tahu harus
melindungi Fa, dari itu harus melakukannya, harus menyelamatkan semua makhluk,
harus membuktikan kebenaran Fa, di saat masih terdapat sifat hati manusia biasa,
pikiran lurus tidak cukup kuat, benda tersebut akan bercampur masuk, sehingga
menimbulkan perasaan keburu nafsu dalam hati, bahkan ada beberapa orang
merasa saya harus mempertahankan ide saya dan sebagainya, sehingga terjadi
kondisi yang seharusnya tidak boleh ada di tengah pengikut Dafa. Akhir-akhir ini
perwujudannya sudah lebih baik, karena anda semua telah makin matang.
Sesungguhnya apakah kalian tahu, para Sang Maha Sadar itu, mereka di atas
langit ada banyak hal juga harus dikompromikan dan dirundingkan secara bersama.
Buddha Sakyamuni pernah mengatakan, Buddha tingkatan Tathagata jumlahnya
bagaikan butiran pasir di sungai Gangga, dapat juga dikatakan, raja pengemban Fa
di atas langit, hanya yang berupa Dewa sejenis Buddha saja banyaknya sudah
seperti butiran pasir di sungai Gangga. Ini hanyalah sebuah angka kecil, yang dia
maksud adalah yang terlihat pada taraf tingkatan di mana dia berada. Bagaimana
dengan Dewa-Dewa lainnya? Buddha hanyalah sejenis Dewa dengan jumlah sangat
kecil dalam alam semesta, masih ada bermacam-macam Dewa, banyaknya tak
terhitung, beserta makhluk-makhluk yang tak ternilai jumlahnya. Namun di saat
mereka ingin melakukan sesuatu hal, seandainya sampai terjadi perdebatan, itu
sungguh celaka, karena setiap Sang Maha Sadar mempunyai seperangkat prinsip
sendiri yang disadarinya dari prinsip hukum alam semesta, pemahamannya terhadap
alam semesta telah membentuk seperangkat benda kepunyaannya. Seperti Buddha
Sakyamuni, perangkat benda dari dia itu disebut "berpantang-samadhi-kebijakan."
Dengan demikian setiap Sang Maha Sadar, kehidupan dalam alam semesta, mereka
juga mempunyai seperangkat pemahaman diri sendiri terhadap alam semesta. Jika
terjadi perdebatan, bukankah itu sungguh celaka? Mereka di sana niscaya tidak
eksis hal-hal semacam ini.
Lalu bagaimana kondisi hati mereka? Adalah toleransi, toleransi yang
mahabesar, dapat menerima kehidupan lain, dapat benar-benar memikirkan
kehidupan lain dengan mengumpamakan diri sendiri berada pada posisi orang lain.
Ini adalah yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang dari kita di dalam proses
Xiulian-nya, tetapi kalian berangsur-angsur sedang mengenali, sedang mencapainya.
Ketika seorang Dewa mengemukakan sebuah cara, mereka yang lainnya tidak buruburu menolak, tidak buru-buru mengungkapkan pendapatnya, menganggap cara
sendiri baik, mereka akan melihat cara yang dikemukakan oleh Dewa lain itu hasil
terakhirnya bagaimana. Jalannya berbeda, tiap orang jalannya tidak sama, prinsip
yang disadari oleh kehidupan di dalam Fa semua tidaklah sama, namun hasilnya
sangat mungkin adalah sama. Dari itu mereka melihat hasilnya, jika dia dapat
mencapai hasilnya, benar-benar dapat mencapai apa yang ingin dicapai, mereka
semua akan setuju, Dewa semuanya berpikir seperti ini, lagi pula, jika ada bagian
mana yang kurang, sudah seharusnya diberikan pelengkap dengan tanpa syarat
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secara diam-diam, agar dia lebih sempurna, mereka semua adalah demikian dalam
mengatasi masalah.
Pengikut Dafa dalam menghadapi Xiulian duniawi di tengah manusia biasa,
kalian telah mempunyai sebuah pemahaman yang jelas di atas prinsip Fa, yaitu tidak
terikat pada perolehan dan kehilangan di tengah manusia biasa, termasuk kalian di
dalam hal membuktikan kebenaran Fa, juga seharusnya tidak beranggapan "saya
harus mengeluarkan pendapat, saya harus berbuat demikian," anda baru dapat
membangun keagungan De di dalam alam semesta, bukan begitu. Anda mempunyai
sebuah cara yang baik, muncul dalam pikiran, anda adalah bertanggung jawab demi
Fa, diterima atau tidak pendapat anda, digunakan atau tidak cara anda, ini tidaklah
penting. Jika hasil yang dicapai oleh cara orang lain adalah sama, anda tidak terikat
pada pendapat diri sendiri, sebaliknya, anda telah menyetujui orang lain, walau anda
telah mengemukakan cara anda atau belum, Dewa semua akan dapat melihatnya:
coba kamu lihat, dia tidak mempunyai hati yang terikat, dia mampu begitu lapang
dada dan toleransi. Apa yang dipandang oleh Dewa? Bukankah hal-hal ini? Di saat
anda menitikberatkan diri sendiri, anda niscaya sedang menyusup ke ujung tanduk,
Dewa di atas langit merasa tak tahan melihatnya. Walaupun anda berulang kali
mengatakan demi kebaikan Dafa, cara saya bagus, dapat mencapai suatu tujuan,
mungkin memang demikian, namun kita juga jangan terlalu berketerikatan ala
manusia biasa. Jika benar-benar dapat mencapai hal ini, para Dewa semua akan
mengatakan orang ini sungguh luar biasa. Dewa bukan melihat cara anda telah
membawa hasil, kemudian memberikan peningkatan bagi anda, yang dilihat adalah
anda telah meningkatkan pemahaman dalam hal tersebut baru menaikkan tingkatan
anda. Ini adalah prinsip Fa yang lurus. Jika dikatakan saya mempunyai sejumlah
jasa lalu saya akan dapat memperoleh sesuatu, betul, bagi manusia biasa memang
demikian, bagi prinsip hukum alam semesta, dalam suatu hal khusus, dalam suatu
kondisi yang spesifik mungkin juga melihat sisi ini, tetapi peningkatan yang
sesungguhnya adalah melepas, bukan memperoleh. (Tepuk tangan meriah)
Di antara kita ada banyak praktisi di dalam Xiulian yang berkesinambungan,
betul-betul meningkat dengan cepat sekali, terutama anda semua secara
keseluruhan, di dalam aspek peningkatan bersama dan saling bekerja sama, juga
makin lama makin baik. Dewasa ini tugas anda sekalian adalah bagaimana
melakukan hal-hal yang perlu dilakukan sekarang dengan lebih baik, lebih teliti.
Sebagai pengikut Dafa, juga tidak seharusnya menitipkan harapan pada apa yang
disebut perubahan alami, perubahan di luar, perubahan masyarakat manusia biasa,
atau karunia dari seseorang yang diberikan kepada kita. Kalian adalah Dewa, kalian
adalah penguasa dari kosmos berbeda pada masa mendatang, siapa yang kalian
harapkan? Semua makhluk sedang mengharapkan kalian! (Tepuk tangan) Sungguh
adalah demikian. Keadaan sesungguhnya dari alam semesta akan diperlihatkan
tidak lama lagi di masa mendatang, pada saat itu baik ataupun buruk yang kita
sendiri lakukan sudah akan ditentukan, gerangan masalahnya juga diketahui adalah
demikian. Saat peristiwa ini belum berakhir, niscaya adalah kesempatan, kita setiap
orang sedang melangkah di jalan sendiri, sedang menyempurnakan buah status diri
sendiri. Di dalam perjalanan membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan semua
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makhluk, sebagai pengikut Dafa, langkahnya baik atau tidak, di kemudian hari anda
sendiri dapat melihat semuanya, termasuk diri anda di dalam seluruh proses
pelurusan Fa, sekalipun satu hal yang kecil, anda juga dapat melihatnya dengan
jelas. Tentu saja, kejahatan dan kehidupan yang buruk tidak dapat melihat masa
mendatang. Makhluk-makhluk yang kalian selamatkan, beserta makhluk-makhluk
yang dapat sadar kembali di tengah anda mengklarifikasi fakta, tak lama lagi juga
akan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan dari pencapaian
kesempurnaan kalian. (Tepuk tangan) Itu pasti adalah terbuka dan penuh martabat.
Tentu, di tengah pengikut Dafa kita, akhir-akhir ini timbul sebagian masalah.
Ada banyak masalah Shifu merasa tidak baik jika dikatakan kepada kalian, terutama
di masa yang baik lurus ini tidak boleh diutarakan, karena kekuatan lama
berpendapat, jika saya utarakan, mereka akan menciptakan kesulitan yang lebih
besar bagi kalian. Oleh sebab itu termasuk hal saling bekerja sama di antara kalian,
saya juga baru mengutarakannya sekarang, ini dikarenakan anda telah
melakukannya dengan baik, sudah mantap, berangsur-angsur telah memahami, dari
itu saya baru mengutarakan.
Ada beberapa praktisi mengatakan di bibir: saya menyangkal pengaturan
kekuatan lama. Di dalam situasi yang besar dia dapat memegangnya dengan sangat
baik, tetapi dalam keadaan umum pikiran lurusnya mudah dikendurkan, di dalam
keadaan pikiran lurus kurang kuat akan mudah timbul masalah. Tentu saja bukan
berarti semuanya, saya mengatakan hanya dalam jumlah kecil, sedikit sekali.
Mengapa demikian? Kekuatan lama ini di dalam sejarah telah mengatur banyak
sekali hal-hal bersangkutan, telah melakukan pengaturan yang sangat rapi dan teliti.
Mereka demi hal-hal yang mereka atur tidak timbul masalah, pada saat planet bumi
yang lalu mereka telah mengadakan satu kali latihan. Coba anda semua pikirkan,
dapatkah mereka tidak berketerikatan? Dapatkah mereka melepaskan apa yang
ingin mereka lakukan? Akan tetapi, jika pikiran lurus kita kuat, dan juga sesuai
dengan sebuah prinsip alam semesta, tak peduli alam semesta lama, atau alam
semesta baru sama-sama mempunyai sebuah prinsip yang begini: Pilihan dari
sebuah kehidupan, berlaku atas dasar apa yang dia katakan. Sekalipun dalam
sejarah dia pernah mengikrarkan janji, di saat krusial yang berlaku adalah apa yang
dia katakan. Di sini termasuk yang positif dan negatif kedua aspek, semuanya
demikian.
Dalam tahun-tahun selama proses Xiulian, ada banyak pengikut Dafa adalah
yang diutus oleh kekuatan lama untuk mengganggu dan berperan negatif. Akan
tetapi, mereka telah menyangkalnya, mereka telah memiliki pikiran lurus di dalam
Xiulian mereka, mereka tidak lagi melakukan hal-hal buruk, telah menjadi pengikut
Dafa yang sejati. Namun dalam sebagian hal mereka masih kurang sedikit, sehingga
digerakkan oleh kekuatan lama, mengakibatkan banyak hal terjadi di luar dugaan
orang. Di sini yang saya ingin katakan bukan bagian ini, yang saya katakan adalah
beberapa masalah yang timbul akhir-akhir ini dari pengikut Dafa kita yang sejati.
Tentu saja kasusnya tersendiri, namun anda semua juga tahu, juga sedang
memikirkannya. Sesungguhnya ada kehidupan dari kalian di dalam sejarah telah
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melewati bersiklus-siklus reinkarnasi, di tengah masyarakat manusia, di tengah
kesesatan yang bodoh, sangat mungkin pernah menandatangani suatu perjanjian
dengan kekuatan lama: Pada suatu hari dalam pelurusan Fa saya akan berbuat
begini, melangkah begini. Dilihat dari prinsip Fa lama pada waktu itu adalah mutlak
benar, jadi praktisi tertentu di antara kalian ada yang pernah menandatangani
perjanjian seperti ini, oleh sebab itu di tengah pengikut Dafa kita, seringkali dapat
muncul beberapa kejadian. Tujuan dari munculnya masalah tersebut, adalah
kekuatan lama merasa, ada sebagian praktisi beranggapan setelah berkultivasi Dafa
apa pun tidak perlu ditakuti lagi, asalkan saya adalah pengikut Dafa, bahaya apa pun
juga tidak ada lagi. Dari itu mereka telah melihatnya: Ini tidak boleh, bukankah ini
sama dengan masuk asuransi? Setelah belajar Dafa sudah tidak takut lagi, apakah
keterikatan hati ini masih kurang besar? Maka mereka niscaya akan membuat
keruwetan dalam Dafa. Beginilah datangnya masalah tersebut. Kalau begitu ketika
mereka membuat keruwetan, Shifu mempunyai Fashen yang tak terhitung dan juga
Dewa lurus yang tak terhitung untuk melindungi Fa, mengapa tidak memedulikan? Ini
dikarenakan ada sebagian pengikut Dafa kita di dalam sejarah pernah
menandatangani suatu perjanjian dengan kekuatan lama, maka kekuatan lama
mencengkeram mati-matian alasan ini tidak melepasnya.
Tetapi juga tak berarti tidak dapat menyingkirkannya. Saya tadi sudah
mengatakan, sekalipun di dalam sejarah pernah menandatangani suatu perjanjian,
jika anda hari ini pikiran lurusnya kuat, tidak mengakui dia, tidak mau dengan dia,
anda niscaya dapat menyangkalnya. Namun, bagi siapa pun yang berstatus
demikian niscaya lebih sulit sedikit diatasi. Kesulitannya terletak pada kekuatan lama
tidak akan begitu gampang melepaskan anda, dia ingin menyusupi kekosongan anda,
jika anda ada sedikit kelengahan dia segera akan menyusup. Oleh sebab itu, di
dalam keadaan pikiran lurusnya sangat kuat, dia tidak dapat menyusup, karena Dafa
di dalam pelurusan Fa tidak mengakui pengaturan kekuatan lama, saya ini sebagai
Shifu juga tidak mengakuinya. Tentu saja, kita pengikut Dafa tiap orang juga
mengatakan kita tidak mengakui pengaturan kekuatan lama, itu bukan hanya
diucapkan di bibir saja, haruslah berbuat menurut tuntutan Dafa dan pelurusan Fa,
dengan tegas tidak mengakui segala pengaturan kamu dalam sejarah, termasuk diri
kamu kekuatan lama sendiri saya juga tidak mengakui. Jika pikiran lurusnya kuat
niscaya dapat menolaknya, dapat menyangkal pengaturannya. (Tepuk tangan)
Karena kita mutlak tidak dapat mengakui dia.
Kehidupan di dalam alam semesta bagaimana dapat mengatur masa depan diri
sendiri? Itu mutlak tidak diizinkan. Prinsip ini kelak kalian akan tahu. Bagaimana
alam semesta terbentuk? Adalah sebuah niat pikiran dari Sang Sadar Dafa yang
membentuknya. (Tepuk tangan) Sebuah niat pikiran dari Sang Sadar yang berbeda
tingkatan telah membentuk alam semesta yang berbeda tingkat, setelah
terbentuknya alam semesta dengan sebuah niat pikiran itu, kehidupan-kehidupan
yang ada di dalamnya berkata: kamu jangan menciptakan saya secara begini, kamu
harus menciptakan saya secara begitu. Apakah dapat diperhitungkan apa yang dia
katakan? Tentu tidak dapat. Kehidupan-kehidupan tersebut bagi Dewa yang dengan
sebuah niat pikiran menciptakannya sungguh tidak berarti. Tetapi, Sang Maha Sadar
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dan Dewa yang menciptakan kehidupan-kehidupan tersebut, haruslah yang secara
mutlak sesuai dengan kriteria Dewa, sesuai dengan kriteria Fa, yang maha belas
kasih, dari itu alam semesta yang diciptakan pastilah bagus, pikiran yang
dibentuknya juga adalah murni, adalah bagus. Oleh sebab itu sebuah kehidupan
harus sesuai dengan kriteria kehidupan alam semesta dari tingkat berbeda, hal
tersebut dipandang sangat penting sekali. Dengan begitu dapat dikatakan,
pengaturan kekuatan lama terhadap kita di masa lampau, tak peduli dia telah
melakukan apa, kita juga tidak dapat mengakuinya, karena mereka juga adalah
objek yang diselamatkan, hanya saja mereka telah memilih disingkirkan. Orang yang
diselamatkan bagaimana dapat memilih dirinya dengan cara apa diselamatkan?
Sudah jatuh ke dalam air, orang lain ingin menolongnya, dia malah berkata: kamu
tidak boleh langsung menolong saya dengan menggunakan tangan, kamu harus
menolong saya dengan menggunakan sebuah perahu yang saya suka. Bagaimana
itu dapat diperbolehkan?
Beberapa kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, semuanya juga muncul karena
ada sebab-sebab sejarah. Dulu saya tidak mengutarakan kepada kalian, adalah
karena tidak ingin membuat kalian timbul keterikatan: saya ada hubungan apa
dengan kekuatan lama? Kalian semua jangan berpikir begitu, hanya sedikit sekali,
sedikit sekali, namun titik tolaknya pada waktu itu adalah sangat baik, adalah demi
Fa, maka para pengikut Dafa tersebut walaupun bagaimana, semua telah mencapai
kesempurnaan. (Tepuk tangan) Lagi pula tingkatannya sangat tinggi. (Tepuk tangan)
Ini adalah sebab munculnya kejadian-kejadian tersebut, dari itu belajar Fa adalah
sangat penting. Pikiran lurus kalian, segala sesuatu yang kalian lakukan, semuanya
datang dari Fa. Oleh sebab itu anda semua biarpun lebih sibuk lagi juga jangan
mengabaikan belajar Fa.
Saya bicara sekian saja, karena kemarin dulu di saat praktisi yang mengelola
siaran TV mengadakan rapat, saya sudah membicarakan banyak kepada mereka,
mereka telah mengajukan banyak pertanyaan, yang memiliki sifat representatif.
Maka hari ini saya tidak menjawab pertanyaan bagi anda sekalian. Hasil rekaman
mereka pada hari itu saya rencanakan suruh mereka menyusunnya, setelah saya
koreksi kemudian dipublikasikan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat
itu memiliki sifat umum, semuanya adalah masalah yang anda sekalian ingin ketahui
dan selesaikan. Saya bicara sekian saja. Terima kasih kepada anda semua! (Tepuk
tangan)
Masa depan pengikut Dafa pastilah cemerlang, mutlak adalah cemerlang.
(Tepuk tangan dalam waktu panjang)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Vancouver, Kanada
Tahun 2003
Li Hongzhi
18 Mei 2003
(Tepuk tangan jangka panjang) Kalian yang duduk di sini ada yang baru saja
bertemu muka pada konferensi yang lalu, setibanya musim panas, kelihatannya
konferensi Fa kita ini lebih banyak diselenggarakan. Konferensi Fa di berbagai
tempat selalu ingin saya hadir. Sesungguhnya setiap kali saya bertemu muka
dengan anda sekalian, tentu ada sesuatu yang ingin dibicarakan kepada anda
sekalian. Umumnya di berbagai tempat diselenggarakan konferensi Fa selalu
menginginkan Shifu hadir mengucapkan beberapa patah kata, tetapi ada kalanya
anda sekalian masih belum sepenuhnya memahami permintaan saya pada ceramah
Fa yang lalu, maka bila dibicarakan sesuatu apalagi, akan mudah melemahkan
pemahaman serta pekerjaan yang harus dilakukan dari ceramah Fa yang lalu, oleh
sebab itu saya tidak dapat sering kali mengikuti konferensi Fa. Hari ini sesungguhnya
saya juga tidak ada sesuatu yang sangat spesifik yang ingin dibicarakan, tetapi saya
sejak dini sudah memenuhi permintaan praktisi Vancouver, untuk hadir pada saat
diselenggarakan konferensi, maka kali ini saya telah datang. (Tepuk tangan meriah)
Anda sekalian telah bersusah payah, saya telah melihat pekerjaan pembuktian
kebenaran Fa yang anda sekalian lakukan di dalam mengklarifikasi fakta dan pergi
ke konsulat, selama konferensi Fa kali ini masalah konsumsi dan penginapan para
praktisi juga tidak begitu mudah, saat tiba di sini saya melihat kalian mondar-mandir
di jalanan. Tak peduli betapapun sulitnya, tujuan anda sekalian adalah jelas: kita
memang dapat menyelamatkan semua makhluk di tengah kondisi yang sulit, untuk
mewujudkan Xiulian diri sendiri; di tengah proses Xiulian ini secara terus-menerus
membuat diri sendiri ditempanya makin lama makin bersih murni, makin lama makin
dapat mencapai tuntutan kriteria yang lebih tinggi; bersamaan pula di dalam
penganiayaan kejahatan ini, juga membuat anda sekalian makin lama makin arif,
makin lama makin mengetahui bagaimana secara khusus menghadapi kejahatan ini,
menghadapi penganiayaan ini. Oleh karena itu, tak peduli bagaimana pahitnya, tak
peduli bagaimana sulitnya, sebagai pengikut Dafa, kita bukanlah ingin memperoleh
sesuatu apa pun di tengah manusia biasa, tujuan terakhir kita, anda sekalian juga
sudah jelas: kita adalah ingin mencapai kesempurnaan dari orang Xiulian, apa yang
kita ingin dapatkan adalah sesuatu yang selamanya tidak mungkin didapatkan oleh
manusia biasa. Oleh sebab itu di dalam proses tersebut, mulai dari seorang manusia
biasa hingga pencapaian yang sepenuhnya melampaui manusia biasa, lagi pula kita
adalah Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa, dituntut untuk mencapai sebuah
kriteria yang lebih tinggi, kriteria yang melampaui masyarakat manusia biasa,
mencapai hal yang didambakan namun tidak dapat dicapai oleh seluruh orang
Xiulian dalam sejarah, ini bagi pengikut Dafa merupakan sesuatu yang penting dan
juga serius. Oleh sebab itu di dalam hal membuktikan kebenaran Fa dan
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menyelamatkan semua makhluk yang kalian lakukan itu, juga terangkum bagaimana
kalian meningkatkan diri sendiri, bagaimana menyingkirkan celah kebocoran yang
terdapat pada diri sendiri, keterikatan yang masih eksis serta kekurangankekurangan dalam berbagai aspek. Dengan demikian, cara apa pun dari masyarakat
manusia biasa yang kalian gunakan di dalam membuktikan kebenaran Fa, kalian
juga sedang Xiulian; apa pun yang dilakukan, kalian juga adalah dalam peningkatan;
apa pun yang dilakukan, kalian juga harus melakukannya berdasarkan kondisi orang
Xiulian, bukan atas titik dasar manusia biasa dalam melakukan hal-hal tersebut.
Titik tolak kita adalah jelas. Sebagai seorang praktisi Xiulian, secara hakiki
adalah meningkatkan diri sendiri, mengultivasi diri sendiri; menyingkap kejahatan di
tengah penganiayaan ini, agar penganiayaan ini berakhir, tidak mengakui
pengaturan kekuatan lama ini. Oleh sebab itu, ada banyak hal kelihatannya seperti
sama dengan hal-hal yang dilakukan manusia biasa, tetapi secara hakiki adalah
tidak sama, perbedaan pokoknya terletak pada tujuan terakhir kita dan titik tolak kita
tidak sama dengan mereka, kita semata-mata telah menggunakan sebagian caracara manusia biasa di tengah masyarakat manusia biasa. Masyarakat manusia biasa
juga merupakan sebuah tingkatan dari masyarakat umat manusia yang dibangun
oleh Fa, dengan demikian di dalam tingkatan tersebut, kita menggunakan
kebudayaan dan berbagai bentuk keberadaannya yang dibangun oleh Fa bagi
manusia biasa, untuk membuktikan kebenaran Fa, saya pikir semua ini tidaklah
salah.
Anda sekalian tahu, kebaikan dan kejahatan eksis bersamaan pada masyarakat
umat manusia. Namun praktisi Xiulian Dafa sepenuhnya bersandar pada perbuatan
baik, dengan demikian semua itu tentu akan berfungsi positif bagi umat manusia,
bagi masyarakat, bagi pikiran, tingkah laku serta konsep moralitas manusia, juga
bagi diri kita sendiri sebagai orang Xiulian. Diajarkannya Dafa pada hakikatnya telah
membawa efek positif yang sangat besar terhadap masyarakat, terhadap manusia,
terhadap praktisi Xiulian sendiri, lagi pula efeknya sangat baik sekali, segala sesuatu
yang diwujudkan bersifat positif. Mengenai hal ini, kita tahu jelas, sekarang manusia
biasa dalam masyarakat juga tahu jelas. Di bawah penganiayaan kejahatan, ketika
itu ada sebagian orang memang dimanfaatkan dan dikendalikan oleh kehidupan
jahat, mengucapkan kata-kata yang tidak tulus, kata-kata yang seolah betul tetapi
salah, kata-kata yang tidak melalui pemikiran sendiri, itu dikarenakan terkendali oleh
kejahatan. Jika hari ini manusia sampai mengatakan apa-apa lagi terhadap Dafa,
maka dia tentu harus bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Dulu orang boleh
mengatakan bahwa perbuatan itu bukan atas kehendak hati anda, orang-orang telah
dikendalikan dan dikelabui oleh kehidupan jahat dari luar. Dalam keadaan di mana
kehidupan dari luar telah diberantas, jika manusia mengatakan apa-apa lagi, itu
betul-betul adalah manusia sendiri yang mengatakan, maka manusia harus
bertanggung jawab.
Saya membicarakan belas kasih, saya boleh saja tidak memperhitungkan
perbuatan jahat, ucapan-ucapan buruk dan hal-hal yang mendorong berkembangnya
kejahatan yang dilakukan manusia terhadap saya dan pengikut Dafa di tengah babak
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penganiayaan ini. Tentu saja, ini dikecualikan bagi mereka yang telah
mengakibatkan penganiayaan serius terhadap Dafa -- mereka adalah tidak boleh
ditolong. Fa dapat menyelamatkan segalanya, kalian juga pernah mendengar Shifu
mengatakan, saya dapat membuat segala sesuatu yang lebih buruk lagi menjadi
yang paling baik, semua itu saya mampu melakukannya, Dafa mampu
melakukannya. Tetapi ada sebagian orang jahat karena dosa yang diciptakan oleh
diri sendiri di tengah penganiayaan ini, telah membuat mereka tidak pantas lagi
mendengarkan pengikut Dafa mengatakan sesuatu, tidak pantas diselamatkan oleh
Dafa, dapat dikatakan dia telah meletakkan posisi diri sendiri di kemudian hari di
tengah babak penganiayaan ini, telah hilang kesempatan untuk diselamatkan.
Orang-orang seperti ini, tentu tidak termasuk di antaranya. Saya pernah mengatakan
tak peduli sebuah kehidupan telah berubah menjadi lebih buruk lagi dalam sejarah,
semuanya mempunyai kesempatan takdir, sekalipun berada di antara manusia atau
di berbagai tingkat ruang dimensi lainnya, asalkan tidak berbuat dosa terhadap Dafa
di dalam penganiayaan ini, sekalipun di dalam proses sejarah dia telah berbuat dosa
yang betapa besar di tengah masyarakat manusia biasa atau di berbagai tingkat
ruang dimensi lainnya, saya dapat menyelamatkannya. Saya dahulu juga pernah
mengatakan kepada anda sekalian, saya tidak memperhitungkan kesalahan masa
lampau dari segala kehidupan di dalam sejarah, karena alam semesta sendiri sudah
tidak benar, kehidupan saat ini sudah tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan
pada masa "terbentuk-bertahan," saya juga tidak ingin memilih lagi siapa yang lebih
baik di dalam ketidak-baikan ini. Saya justru ingin menyelamatkan semuanya,
asalkan dia tidak berbuat dosa terhadap pelurusan Fa itu sendiri, saya tentu dapat
menyelamatkan mereka. Saya memang berpegang teguh pada sebuah prinsip yang
begini dalam melakukannya. (Tepuk tangan)
Ada praktisi sering bertanya kepada saya, tentang mereka yang ingin belajar
Dafa namun telah menjabat sebagai mata-mata untuk kejahatan yang menganiaya
Dafa, dan yang menganiaya pelurusan Fa, juga mereka yang telah berbuat dosa
terhadap Dafa, dapat dikatakan, mereka masih di tengah praktisi Dafa. Ditinjau dari
satu sisi mereka yang telah mengerti, dia tidak ingin terpisah dari Dafa, akan tetapi,
ditinjau dari satu aspek manusia mereka, di bawah dorongan konsep manusia dan
keterikatan manusia, dia telah melakukan sejumlah hal yang melukai pengikut Dafa
dan pelurusan Fa. Khusus terhadap orang-orang yang masih saya sebut sebagai
"praktisi", masalahnya adalah sangat berat dan sangat serius, akan tetapi, bukan
berarti tidak dapat ditolong, juga bukan berarti tidak dapat diselamatkan, mereka
masih terdapat perbedaan dengan kehidupan yang lain. Dewasa ini pelurusan Fa
masih belum berakhir, masih ada kesempatan untuk membuktikan kebenaran Fa,
maka boleh dikatakan, masih ada kesempatan untuk memulihkannya. Terhadap
sebuah kehidupan, saya melihatnya dari keseluruhannya dalam sejarah, jika benarbenar adalah pengikut Dafa, dulunya benar-benar adalah suatu kehidupan yang baik
sekali, hanya di satu waktu dalam situasi semacam ini telah melakukan sesuatu
kesalahan, itu tidaklah sama dengan perbuatan dosa yang dilakukan manusia biasa
terhadap Dafa; setelah ditebus kerugiannya masih dapat dibenarkan, jika dapat
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melakukan dengan baik, sama saja ada keagungan De yang lebih besar sedang
menanti anda. (Tepuk tangan)
Saya dahulu mengatakan, di tengah masyarakat manusia biasa, tak peduli
jabatan seseorang itu apa, tak peduli pekerjaan anda itu apa, sekalipun pekerjaan
anda adalah mata-mata. Yang adalah tugas dari pekerjaan khusus, maka disebut
mata-mata, yaitu tugas khusus. Akan tetapi, sebagai suatu kehidupan, anda tidak
dapat dikarenakan pekerjaan anda yang khusus itu sehingga benar-benar
kehilangan kesempatan takdir yang terjalin sejak jauh lampau; tidak dapat
dikarenakan pekerjaan anda, anda lalu menghancurkan kesempatan yang dinantinantikan kehidupan sejak jutaan tahun lampau. Saya memandang kehidupan secara
demikian. Tentu saja, di saat mulanya saya mengajarkan Fa, pintu penyelamatan
telah dibuka selebarnya, tidak memilih anda berdasarkan perbedaan tingkatan,
profesi maupun status dari masyarakat mana pun. Semua ini saya tidak
memandangnya, tidak membedakan yang terpandang atau yang rendah, tidak
membedakan tingkatan sosial, tidak membedakan yang pandai dan yang bodoh,
tidak ada perbedaan dalam hal kebudayaan, tidak ada perbedaan kebangsaan, tidak
ada garis batas apa pun. Segala perbedaan yang digariskan oleh manusia, saya
semua tidak memandangnya, semua itu juga tidak ada. Semua diberikan perlakuan
yang sama, begitulah saya melakukannya, tentu termasuk mereka yang menjadi
mata-mata, bahkan yang menjadi mata-mata demi memahami Dafa.
Tentu saja, coba anda semua mengenang kembali, saya sebagai Shifu
memperlakukan semua makhluk dengan rasa belas kasih yang paling besar, jika
dengan demikian saya masih tidak dapat menolong anda, sudah tentu akan ada
akibat yang menanti orang semacam ini. Anda sekalian tahu, banyak praktisi ingin
bertemu dengan saya, banyak orang-orang biasa juga ingin bertemu dengan saya.
Ada orang setelah bertemu dengan saya, dia terharu tanpa diketahui sebabnya, ada
orang setelah bertemu saya, dia merasa sudah sangat akrab, ada orang yang begitu
terharu bahkan ingin menangis, sebab satu sisi mereka yang telah mengerti dapat
mengetahui, ketika seseorang dapat bertemu dengan saya, saya akan membantu
dia, (tepuk tangan) saya dapat mengurangi karma dosanya dalam sejarah. (Tepuk
tangan) Oleh sebab itu biarpun anda melakukan pekerjaan apa, anda berprofesi
sebagai apa, asalkan anda bertemu dengan saya, saya akan membuat anda
membangkitkan niat pikiran baik, asalkan anda bertemu dengan saya, saya akan
dapat menghapus dosa anda, karma anda di tengah niat pikiran baik anda. (Tepuk
tangan) Manusia di dunia sesungguhnya mempunyai satu sisi yang telah mengerti,
mereka tahu jelas. Dapat juga dikatakan, tak peduli anda telah melakukan apa, juga
tak peduli anda berprofesi sebagai apa, saya juga demikian memperlakukan anda.
(Tepuk tangan) Mungkin ini adalah belas kasih terbesar yang dikatakan orang-orang.
Tentu saja ini adalah diwujudkan kepada kehidupan di satu tingkat tersebut. Saya
memperlakukan orang-orang secara demikian, saya memperlakukan manusia di
dunia secara demikian, namun jika manusia dunia di tengah belas kasih semacam ini,
di bawah toleransi yang sepenuhnya melampaui perlakuan manusia biasa terhadap
kehidupan, manusia masih saja menciptakan kerugian bagi Dafa serta berbuat tidak
semestinya terhadap pengikut Dafa yang menyelamatkan mereka, dengan demikian
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Fa Buddha juga mempunyai kehormatannya. Di dalam belas kasih yang sedemikian
rupa masih juga tidak berlaku semestinya, maka jiwa yang bersangkutan sudah tidak
ada harapan apa pun.
Anda semua tahu penyakit SARS itu di Tiongkok, pada mulanya kekuatan lama
menentukan akan menyingkirkan delapan juta orang di Tiongkok, mereka tidak tahu
mengintrospeksi diri dan masih saja menyembunyikan. Karena berbelas kasih
kepada manusia, masih ingin memberikan kesempatan lagi bagi manusia, tidak ingin
membiarkan begitu banyak orang yang meninggal, namun mereka bukan saja tidak
tahu mengintrospeksi diri, malah masih saja menggunakan penyakit SARS untuk
menganiaya pengikut Dafa, menutupi keadaan yang sebenarnya. Yang memegang
tumpu kekuasaan juga adalah manusia biasa, juga berada di bawah penghukuman
langit. Dewa sedang memperingatkan manusia dunia, ada orang masih saja ingin
menutupi, tidak memperkenankan manusia dunia menerima pelajaran, maka biarlah
menunggu hukuman langit yang lebih besar! Dengan kata lain, di saat saya
memperlakukan semua makhluk dengan rasa belas kasih yang terbesar, jika ada
kehidupan yang masih saja tidak berlaku semestinya, maka saya tidak lagi
memedulikan anda, dengan sendirinya tentu ada cara penanganan yang lain. Maka
dapat juga dikatakan, Fa Buddha adalah belas kasih, namun juga mempunyai satu
sisi kehormatan Dewa, tidak boleh membiarkan manusia berbuat semaunya dengan
mengolok-olokkan belas kasih Dewa, ini adalah pelecehan terhadap Dewa.
Pada ceramah Fa yang lalu saya pernah mengatakan kepada anda sekalian,
bahwa ada sebagian praktisi telah melakukan kesalahan yang tidak seharusnya
dilakukan. Sesungguhnya, asalkan anda secara teguh belajar Fa dengan baik, anda
dapat mengubah diri, anda dapat melakukannya kembali dengan baik, anda tetap
adalah pengikut Dafa. Anda cukup dengan lakukan kembali dengan baik, jangan
memandang hal tersebut terlalu serius. Jika anda dalam pikiran memandangnya
sangat serius, maka di saat terbentuk lagi semacam tekanan lain yang berupa
penyesalan, kekhawatiran dan lainnya, dengan demikian anda terjerumus lagi ke
dalam keterikatan ini, anda tidak dapat keluar dari lingkaran tersebut. Seluruh proses
Xiulian dari pengikut Dafa adalah proses penyingkiran keterikatan hati seseorang.
Tak peduli menemui persoalan apa pun, setelah dimengerti, anda segera
memperbaikinya; setelah jatuh terjungkal, anda bangkitlah, terus lakukan apa yang
harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Dengan demikian kesalahan anda tersebut,
akan diperhitungkan sebagai cobaan yang belum dapat anda lewati dengan baik di
dalam Xiulian, cobalah melangkah dari mula, masih ada kesempatan bagi anda
untuk dilalui, hanya begitu saja masalahnya. Shifu tidak dapat memperhitungkan halhal di dalam Xiulian anda itu sebagai suatu masalah. Bagi yang tidak dapat
memperbaiki diri, yang masih akan mengulangi perbuatannya, itu sudah berada di
luar konteks pembicaraan ini. Juga jangan dikarenakan telah berbuat kesalahan lalu
timbul lagi keterikatan.
Saya dahulu di dalam ceramah Fa tidak mengucapkan kata-kata yang keras ini,
itu dikarenakan tidak ingin menjadikan sebuah halangan bagi pikiran kalian,
sehingga menimbulkan keterikatan dalam aspek lain, oleh sebab itu saya juga jarang
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sekali membicarakan Fa secara pribadi dengan praktisi. Begitu saya membicarakan
Fa kepada seseorang, menunjukkan kesalahannya kepada dia, coba anda semua
pikirkan, beban pikirannya tentu menjadi sangat berat, karena diucapkan dari mulut
saya. Oleh sebab itu saya jarang sekali membicarakan Fa khusus kepada seseorang.
Di dalam ceramah Fa, saya seyogianya membicarakan secara umum, secara garis
besar. Lagi pula di dalam hal-hal sekunder, hal-hal sampingan, hal-hal tersendiri,
yang tidak menimbulkan efek gangguan secara menyeluruh terhadap segenap
pengikut Dafa, saya juga tidak perlu mengatakannya, karena di dalam proses Xiulian,
antarpraktisi dapat saling melihatnya, juga akan dikemukakan kepada orang yang
bersangkutan, dan menunjukkan kekurangannya. Meskipun mereka seketika tidak
dapat mengenalinya, karena ada keterikatan, lambat laun dia juga dapat
mengenalinya. Hanya pada saat terjadi masalah secara keseluruhan, dan
menyangkut situasi Dafa secara keseluruhan, pada saat perlu mengatakan sesuatu
karena terdapat masalah perihal situasi membuktikan kebenaran Dafa, saya baru
mengatakannya. Misalkan sekarang, di daratan Tiongkok pada daerah tertentu
masih ada yang menyebarkan Jingwen palsu, ada orang malah begitu berketerikatan
sampai menghafalnya, tidak hanya menghafalnya, masih menyampaikannya di
tengah praktisi untuk disiarkan. Sifat hati macam apa yang mendorong dia berbuat
demikian? Di situ terdapat keterikatannya, terdapat hal-hal yang sesuai dengan sifat
hati manusianya, sehingga dia baru berbuat demikian. Dikatakan dia sengaja
merusak Fa, saya tidak beranggapan demikian. Itu dikarenakan dia mempunyai
keterikatan, dia terdapat sifat hati manusianya, maka dia baru dapat berbuat
demikian, telah melakukan hal yang ingin dilakukan oleh kejahatan, sehingga
mengganggu pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa.
Konferensi Fa di Kanada padahal saya juga pernah menghadiri beberapa kali.
(Tepuk tangan) Yang utama ada tiga kali, kesan anda sekalian mungkin lebih dalam.
Pertama kali anda sekalian tahu, yaitu saat sebelum terjadinya peristiwa "20 Juli";
kedua kali adalah di saat penindasan dan penganiayaan sedang sangat parahnya,
diadakan di Ottawa, saya hadir sekali itu; kali ini adalah di tengah kejahatan sedang
dimusnahkan dalam skala besar, situasi pelurusan Fa sedang memberantas
kejahatan dengan kecepatan yang tiada tara, sangat cepat sekali, sedang
menerobos ruang dimensi manusia, pada saat ini saya bertemu muka sekali lagi
dengan anda sekalian, oleh sebab itu, konferensi Fa tiga kali ini di Kanada, sungguh
menandakan perkembangan masalah. (Tepuk tangan jangka panjang)
Wahai praktisi Kanada, kalian sudah sepatutnya dikatakan telah melakukan
dengan sangat baik, terwujud dalam berbagai aspek, kuncinya adalah dapat bekerja
sama dengan baik, tidak ada banyak keterikatan pribadi sehingga memengaruhi
pembuktian kebenaran Fa, antara kalian juga tidak ada banyak perasaan tertekan
dalam hati sendiri yang disebabkan mempertahankan pendapat pribadi, di tengah
praktisi sepertinya jarang sekali timbul pergesekan antarsesama. Dapat saling
bekerja sama dengan lebih baik, maka barulah dapat membuat situasi pembuktian
kebenaran Fa ini menjadi begitu baik. Tentu saja, Kanada juga merupakan sebuah
tempat yang spesifik, pemerintah dan rakyat Kanada juga memberikan dukungan
dan simpati yang sangat besar kepada Dafa dan pengikut Dafa, atas hal tersebut,
46

kita sudah seharusnya berterima kasih kepada pemerintah dan rakyat Kanada.
(Tepuk tangan meriah)
Oleh sebab itu dilihat dari tiga kali konferensi Fa ini, setelah kita ingat kembali,
dengan jelas sekali akan terlihat perbedaan situasinya. Saya telah bertemu muka
tiga kali dengan para praktisi di Kanada, namun perubahan situasi dari tiga kali ini
adalah sangat besar, tentang hal ini anda sekalian tentu telah melihatnya. Pada saat
awalnya penganiayaan, tekanannya sangat besar. Ketika saya berceramah Fa di
Kanada sebelum 20 Juli 1999, banyak perkataan saya sesungguhnya adalah
memberi isyarat kepada manusia di dunia, juga adalah memberi tahu manusia di
dunia. Manusia mempunyai satu sisi yang telah mengerti, saya berceramah Fa juga
tidak hanya diutarakan kepada manusia, pribadi saya yang bertingkat-tingkat juga
sedang mengutarakannya kepada kehidupan di tingkat-tingkat berbeda. Karena
peristiwa apa pun yang terjadi di tempat manusia ini semuanya juga tidak berdiri
sendiri, dia adalah refleksi dari perubahan fenomena langit pada tingkatan paling
rendah. Seperti yang dulu saya katakan, prinsip pada tingkat berbeda tidaklah sama,
di tingkat tinggi melihat prinsip tingkat rendah adalah salah, tetapi prinsip merupakan
sebuah prinsip yang berlaku pada tingkat berbeda itu sendiri. Namun kondisi, reaksi
dan kriteria dari sebuah kejadian pada tingkat berbeda tidaklah sama, makin tinggi
makin mendekati prinsip kebenaran. Tetapi prinsip secara keseluruhan adalah
menjelujur ke bawah, terwujud pada tingkat-tingkat yang berbeda, jadilah prinsip
pada tingkat berbeda bagi kehidupan pada setiap tingkat tersebut, mereka
mempunyai keadaan berbeda dan pemahaman berbeda terhadap prinsip, makin ke
bawah tuntutannya makin rendah, penampilan kehidupan makin kurang memenuhi
syarat. Ketika sampai pada tingkat manusia yang paling rendah ini, penampilan
kehidupan adalah demikian rupa, juga mendekati yang paling jahat. Di dalam
penganiayaan kejahatan ini, kekuatan lama telah membuat pengaturan yang sangat
konkret. Saya di sini bersama Dewa-Dewa sejati yang melindungi Fa juga sedang
mengekang kejahatan, kekuatan lama juga mempunyai pengaturan mereka,
sesungguhnya kejahatan juga dibatasi. Ketika kejahatan sedang mengembangkan
perannya, tampak garang tak terbendung, di saat menyentuh bidang sasarannya
menjadi sangat lemah. Tentu saja ketika orang jahat tampil demi kejahatan, asalkan
pikiran lurus pengikut Dafa yang tanpa kebocoran tampil dengan perkasa, maka
orang jahat akan kecut hatinya, bahkan dikuasai oleh pikiran lurus, begitulah
keadaannya. Secara keseluruhan kejahatan masih tidak dapat mencapai apa yang
ingin mereka lakukan dengan sekehendak hati, karena bagaimanapun juga Dewa
sedang mengendalikan. Meskipun kekuatan lama ada pengaturan mereka, itu juga
hanyalah agar mereka mencapai suatu keadaan yang mereka butuhkan, lagi pula
kekuatan lama juga tidak dapat memfungsikan diri dengan sekehendak hati, karena
apa yang ingin saya lakukan dan kekangan Dewa sejati terhadap mereka, semua ini
membuat kekuatan lama tidak dapat merealisir banyak hal yang ingin mereka
lakukan.
Alam semesta lama mempunyai prinsip lamanya. Segala kehidupan di saat
sebelum diluruskan Fa, mereka juga tidak dapat melihat segala sesuatu setelah
pelurusan Fa, dan mereka juga tidak dapat melihat manifestasi sesungguhnya dari
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Fa yang baru, karena mereka masih belum layak. Jika benar-benar telah melihat
manifestasi dari Fa yang baru serta alam semesta baru, mereka sudah sama dengan
kehidupan yang baru, dia dengan sendirinya akan berbuat menurutinya. Mereka
tidak dapat melihat adalah karena mereka termasuk kehidupan dari alam semesta
yang dulu, maka mereka tidak dapat melihat masa depan yang tidak termasuk dalam
alam semesta yang dulu. Sedangkan masa depan tersebut, bukanlah segala sesuatu
yang diatur dalam periode sejarah alam semesta lama, di dalamnya terdapat waktu
yang cepat dan lambat, perbedaan dari ruang dimensi yang berlainan, semua ini
dapat diamati oleh Dewa dari alam semesta lama. Sedangkan sebuah alam semesta
baru yang lain, waktu, ruang dimensi, kehidupan, mekanisme dan Fa di dalamnya,
semua itu adalah diatur kembali, tidak ada hubungan secara keseluruhan dengan
alam semesta lama, maka kehidupan dari alam semesta lama tidak dapat melihatnya.
Dengan demikian telah melampaui kemampuan segala Dewa, oleh sebab itu,
mereka tentu berbuat menurut Fa alam semesta lama, dan urutan alam semesta
lama, dalam melakukan hal yang ingin mereka lakukan. Ada banyak hal ingin diubah
namun betul-betul sangat sulit, ada kalanya saya menyuruh mereka melakukan
sesuatu, dia merasa tidak ada dasar apa pun sehingga tidak berani berbuat. Mereka
memang adalah kehidupan di saat ini, dia merasa begitu adalah benar. Apa pun
tidak dilakukan sudah merupakan penampilan yang sangat baik.
Sesungguhnya, yang mengganggu hal pelurusan Fa tetap adalah sekelompok
kekuatan lama ini. Lebih banyak lagi kehidupan dalam alam semesta yang
mahabesar, mereka tidak ikut serta, hanya berada dalam suatu kondisi yang
mengamati. Akan tetapi setelah segenap arus dahsyat pelurusan Fa begitu tiba, tak
peduli mereka yang mengamati, maupun yang ikut serta, semuanya akan
terselesaikan di tengah pelurusan Fa. Yang perlu diasimilasi maka diasimilasi, yang
diberikan solusi kebajikan akan diberikannya, yang tidak dapat diasimilasi dan tidak
dapat diberikan solusi kebajikan, bila harus turun tingkatannya maka diturunkan,
yang berbuat dosa dan harus dijatuhkan ke bawah maka dijatuhkanlah ke bawah.
Saya katakan yang dapat memasuki masa mendatang juga bukanlah sebuah hal
yang gampang diperoleh, bukanlah sebuah hal yang mudah, karena masa
mendatang bukan milik kehidupan di masa periode ini, dibicarakan dengan
pemahaman lama, kehidupan di masa periode ini jika ingin memasuki masa
mendatang, ingin memasuki badan langit periode berikutnya yang bukan milik
mereka, itu sama sekali tidak mungkin. Karena di dalam pelurusan Fa kali ini, telah
memperlakukan segalanya, semua makhluk hidup dengan belas kasih yang terbesar,
maka barulah ingin mengasimilasi kehidupan-kehidupan tersebut dari alam semesta
lama masuk ke sana, barulah melakukan hal pelurusan Fa alam semesta. Jika tidak
demikian, kehidupan periode ini ingin memasuki masa mendatang, itu sama sekali
tidak ada kesempatan apa pun, karena masa mendatang bukan milik mereka, tidak
termasuk kehidupan sekarang ini. Oleh sebab itu ingin memasuki masa mendatang
haruslah sesuai dengan tuntutan masa mendatang.
Tentu saja sebagai kehidupan sekarang ini, mereka tidak dapat mencapainya,
juga sulit menyesuaikannya. Akan tetapi ada satu hal, Fa saya sedang diajarkan,
semua makhluk yang bertingkat-tingkat mengetahui, banyak sekali kehidupan juga
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sedang mempelajari, sedang melihat. Pada tiap tingkatan juga ada "Zhuan Falun",
prinsipnya pada tiap tingkatan berbeda, huruf di dalamnya terlihat berbeda,
semuanya merupakan prinsip kebenaran tingkat-tingkat berbeda dari alam semesta
baru, banyak sekali kehidupan juga sedang melihat, lagi pula sedang berasimilasi
secara inisiatif, karena ini belum pernah ada sejak jauh lampau, sejak terciptanya
langit dan bumi, bagi semua makhluk dapat dikatakan, tidak pernah ada siapa pun
yang berani memikirkan hal tersebut, dapat melangkahi sejarah yang demikian besar,
karena sejarah ini bukan milik kehidupan dari segenap alam semesta lama sekarang
ini. Segala sesuatu dalam sejarah, serta kehidupan dalam alam semesta semuanya
eksis di dalam lingkungan yang demikian, di dalam lingkungan ini dapat menjalankan
fungsi eksistensi kehidupan dari satu versi sejarah. Perihal benar-benar memasuki
masa mendatang yang tidak termasuk dalam versi sejarah ini, sesungguhnya itu
tidak ada hubungan apa pun dengan mereka. Tidaklah seperti alam semesta lama ini,
badan langit alam semesta pada tingkat yang berbeda sudah tidak layak dan
dimusnahkan kemudian diciptakan yang baru. Walaupun proses ini kedengarannya
sama seperti anggapan semua makhluk terhadap pembentukan dan pemusnahan
alam semesta lama dan baru pada tingkat yang berbeda dalam badan langit maha
cakrawala, sesungguhnya sama sekali berlainan. Badan langit yang berbeda dalam
alam semesta, biarpun bagaimana musnah dan terbentuk lagi, itu masih merupakan
badan langit yang dibentuk dan dimusnahkan oleh kehidupan tingkat lebih tinggi
dengan sebuah niat pikiran atau kemampuannya pada tingkat tinggi, dapat dikatakan
dia masih merupakan kriteria dan pengaturan dari alam semesta yang semula.
Karena bagi kehidupan yang lebih besar, badan langit yang ada di bawahnya semua
adalah bagian dari tubuhnya, sel mana tersingkirkan dalam metabolisme, lalu
terbentuk suatu sel lagi, masih tetap merupakan urusan dari mekanismenya sendiri,
karakternya sendiri, kosmosnya sendiri, semuanya adalah dia yang membuatnya.
Seandainya segenap alam semesta benar-benar telah tiada, persis seperti
kehidupan itu telah mati, di kemudian hari pada suatu saat terbentuk lagi sebuah
kehidupan, maka sudah tidak ada hubungan apa pun dengan kehidupan yang
semula sudah mati itu. Apa yang dibicarakan di sini masih bukan seperti dulu yang
saya katakan perihal Yuanshen meninggalkan tubuh fisik, seolah menanggalkan
sebuah pakaian kemudian berganti lagi dengan sebuah pakaian. Tidak ada kaitan
semacam ini, tidak ada hubungan apa pun dengan masa lalu.
Tritunggal3 dari kehidupan telah tercerai-berai, tidak eksis lagi, kehidupan yang
lebih tinggi juga tidak mempunyai apa-apa lagi. Pengertian demikian bagi segala
kehidupan dalam alam semesta ini, bagi akhir dari maha cakrawala ini adalah hampa,
semuanya buta sama sekali tidak mengerti, juga tidak mampu dipahami. Dengan
memperluas imajinasi mereka juga hanya sebatas yang dapat dipikirkan dan
diketahui dari lingkup inteligensi mereka yang diciptakan bagi kehidupan di masa
periode ini dan alam semesta ini. Peristiwa pelurusan Fa yang begitu besar bagi
mereka boleh dikatakan masih angka kosong. Lagi pula para makhluk dalam
menghadapi pelurusan Fa semuanya tak berdaya berbuat apa-apa. Prinsip yang
saya katakan, mereka tahu adalah baik, tetapi masih ada prinsip lama di situ,
3

Tritunggal -- Tiga individu dalam kesatuan.
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sedangkan mereka juga terbentuk dalam prinsip lama pada masa "rusak-musnah",
oleh sebab itu tuntutan pelurusan Fa terhadap mereka para makhluk adalah: apa
pun jangan dilakukan.
Yang paling mujur justru adalah kehidupan yang tak berbuat apa-apa pada
masa pelurusan Fa, mereka sedang mengamati dengan diam saja, karena saya
akan menyelamatkan mereka semua, saya akan membuat para makhluk tersebut
dapat berasimilasi memasuki alam semesta baru. Sedangkan kekuatan lama melihat
ada banyak kehidupan telah berbuat banyak dosa dalam sejarah, mereka
beranggapan tidak boleh menyelamatkan kehidupan-kehidupan tersebut, tidak ingin
mempertahankan kehidupan tersebut, mereka juga telah memastikan bahwa mereka
sedang menguasai pelurusan Fa saya, dengan demikian di dalam saya meluruskan
Fa, mereka membuat pengaturan untuk menyingkirkan kehidupan-kehidupan
tersebut. Sebagai kehidupan di atas dunia, mengapa membuat polisi-polisi jahat itu
begitu bengis? Begitu garang, menyuruh unsur kejahatan tingkat rendah itu berbuat
jahat? Tujuan mereka adalah ingin menyingkirkan sebagian manusia di dunia dan
praktisi yang mereka anggap tidak layak, membuat si pelaku kejahatan dan korban
pelaku kejahatan sama-sama berbuat dosa yang begitu besar. Mereka yang
tingkatannya lebih tinggi tidak secara langsung melakukan hal tersebut, mereka
menganggap dirinya adalah Dewa, adalah suci, tidak ingin menjulurkan tangannya
ke dalam tumpukan sampah untuk secara langsung mengaduk dalam sampah,
karena jika mereka telah masuk maka akan jatuh ke bawah. Oleh sebab itu mereka
secara satu tingkat kehidupan mengendalikan satu tingkat kehidupan, kekuatan lama
pada tingkat berbeda secara setingkat demi setingkat sedang melakukan hal-hal
yang mengganggu pelurusan Fa, maka sampai pada dunia manusia, kehidupan
jahat tampil dengan makin jahat. Pelurusan Fa adalah peristiwa yang belum pernah
terjadi dalam sejarah, betapapun bahaya dan kejahatan yang dihadapi, pelurusan Fa
bagi semua makhluk juga merupakan kesempatan takdir yang belum pernah ditemui.
Fa, sejak dini sudah ada, saya justru telah datang dengan membawa Fa yang sesuai
kehendak hati, yang sempurna dan harmonis, yang belum pernah ada dalam sejarah,
yang paling baik ini. (Tepuk tangan meriah)
Sebagai pengikut Dafa yang datang membuktikan kebenaran Fa, serta bagi
semua makhluk dalam segenap alam semesta, cukup dengan merealisasikannya di
tengah pelaksanaan penyelamatan konkret dari Fa ini. Dengan kata lain Fa ini sejak
dini telah ada di sini, hanya perihal bagaimana semua makhluk berbuat menurut Fa
ini, dengan perkataan saya ialah bagaimana berasimilasi ke sana, hanya sebuah
proses ini saja. Saya dulu pernah mengatakan, saya mengatakan siapa pun tidak
dapat merusak Fa ini, bukan berarti saya sedang melakukan sesuatu sambil
menciptakan suatu Fa. Fa sejak dini telah ada, bagaimana semua makhluk
berasimilasi dengan Fa, hanya sebatas itu saja. Kehidupan yang kecerdasannya
makin tinggi akan merasa dirinya makin hebat, sedangkan kehidupan yang
kecerdasannya makin tinggi di dalam tingkatan dia itu juga ada keadaan sebenarnya
yang tak dapat terlihat olehnya, sebuah niat pikiran apa pun yang timbul terhadap hal
pelurusan Fa, bagi dia akan berpengaruh sangat besar. Karena sebuah niat pikiran
dia itu akan membuat para makhluk yang bertingkat-tingkat berbuat dosa terhadap
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pelurusan Fa, maka niscaya dia juga berbuat dosa di tengah pelurusan Fa. Biarpun
kehidupan yang betapa besar juga akan menghadapi masalah ini bagi mereka,
karena kehidupan apa pun dari alam semesta ini semuanya tidak termasuk dalam
alam semesta masa mendatang, keadaan sebenarnya biarpun betapa besar, bagi
mereka juga tidak dapat terlihat pokoknya. Oleh sebab itu bagi kehidupan yang
terakhir dan terakhir dari alam semesta, ini merupakan sebuah bencana besar,
begitu niat pikirannya bergerak sudah berada dalam pengejaran bencana. Saya
mengumpamakannya sedemikian rupa dengan bahasa manusia, menyebutnya
sebuah bencana, karena jika tidak dilakukan pelurusan Fa maka penyelamatan
semua makhluk juga tidak eksis, dengan demikian segala sesuatu yang diciptakan
kembali tentu tidak terdapat segala apa pun dari alam semesta lama, maka
sesungguhnya ini adalah satu kali belas kasih yang terbesar bagi semua makhluk
alam semesta. (Tepuk tangan)
Anda semua tahu, kehidupan yang menciptakan alam semesta, badan langit,
cakrawala dan maha cakrawala, adalah terbentuk hanya dengan sebuah niat pikiran
dari Dewa tingkat tinggi. Bahkan di saat saya sedang mengucapkan perkataan ini,
ada sebagian kehidupan di atas duduk di sana dengan sangat puas diri, mereka
mengira segalanya adalah diciptakan oleh sebuah niat pikiran mereka. Yang berada
di atas mereka malah sedang menertawakan mereka: dia terbentuk oleh sebuah niat
pikiran saya. Tetapi yang berada di lebih atas lagi masih juga berpikir demikian,
karena mereka semua tidak tahu bahwa di atas mereka terdapat penguasa yang
lebih besar. Akan tetapi yang benar-benar melihat mereka menggelikan itu adalah
saya. (Tepuk tangan) Sedangkan pelurusan Fa kali ini, bagi mereka adalah sekali
kesempatan takdir dan belas kasih yang paling besar. Namun mereka semua ingin
mengendalikan segalanya ini, mereka menganggap apa yang mereka genggam itu
adalah yang terbaik, sedang membantu saya meluruskan Fa, yang terbaik dari
mereka itu bahkan secara paksa didorong kepada saya. Coba anda semua pikirkan,
dia mendorongnya kepada saya, itu akan membentuk betapa besar tenaga
penghalang bagi saya? Membentuk betapa besar rintangan? Ketika anda tidak mau
benda dari dia itu, dia beranggapan benda yang paling baik anda tidak mau, anda
sama dengan menghancurkan alam semesta ini, anda sama dengan
menghancurkan masa mendatang. Mereka niscaya berpikir demikian, karena
kecerdasannya hanya setinggi itu, pemahamannya hanya seluas itu.
Kehidupan yang bertingkat-tingkat dari perangkat sistem kekuatan lama, hampir
semuanya berpikir demikian, dan berbuat demikian, maka barulah menyebabkan
rintangan di tengah pelurusan Fa. Perwujudan dari sebuah niat pikiran mereka itu
pada tingkat paling rendah alam semesta, telah menimbulkan semacam reaksi yang
paling buruk. Makin ke bawah kehidupan yang makin tidak baik itu, hal-hal yang dia
lakukan juga makin buruk dan makin jahat. Segala penganiayaan ini sesungguhnya
adalah demikian timbulnya. Sebenarnya apa yang saya katakan tadi tentang
kehidupan yang bertingkat-tingkat semacam itu, saya sudah bukan lagi
membicarakan kehidupan dalam badan langit mahabesar itu, saya sedang
membicarakan tubuh utama, raja, tubuh utama yang lebih besar, raja di atas raja dari
badan langit mahabesar yang berbeda, saya sedang membicarakan kehidupan51

kehidupan tersebut. Di antara badan cakrawala terdapat berapa banyak Dewa,
Buddha, Tao dan para makhluk yang bertingkat-tingkat yang tak terhitung dan tak
terhingga, itu tidak perlu membicarakan mereka, perbuatan mereka, hal-hal konkret
yang sedang mereka lakukan, semua itu disebabkan oleh perbuatan dari tubuh
utama mereka.
Berhubung alam semesta terlampau besar, begitu Shifu bicarakan, akan
membicarakannya dengan sangat luas dan sangat tinggi, karena yang sekarang
saya hadapi adalah hal-hal tersebut, yang sedang saya tangani juga adalah hal-hal
tersebut. Sedangkan yang terefleksi di atas dunia manusia, semua juga adalah halhal yang dilakukan oleh kehidupan pada tingkat yang begitu tinggi direfleksikannya
ke bawah. Saya berceramah Fa bukan sesuka hati berbicara, saya juga
membicarakan prinsip kebenaran kepada mereka, saya akan membicarakan secara
khusus terhadap hal tersebut. Di bawah kedengarannya tinggi sekali, tetapi kalian
yang duduk di sini, semua juga adalah pengikut Dafa, bagaimanapun ini bukanlah
membicarakan sesuatu kepada manusia biasa. Sesungguhnya apa yang saya
bicarakan ini, manusia biasa sulit mendengarnya hingga mengerti, tetapi orangorang dapat menghayati kebaikan saya, menghayati energi, menghayati perasaan
yang bermanfaat bagi mereka, akan tetapi yang benar-benar mengerti apa yang
saya bicarakan, hanyalah pengikut Dafa. (Tepuk tangan)
Karena anda sekalian siang ini masih belum makan, saya juga tidak ingin bicara
terlalu banyak. (Tepuk tangan meriah jangka panjang untuk memohon tetap berada
di tempat)
Sesungguhnya tak peduli saya membicarakan seberapa banyak, kalian tetap
harus berkultivasi di tengah praktik nyata, itu barulah yang utama. Kalian jangan
memandang ringan konferensi Fa kalian ini, itu adalah bagian dari seluruh proses
Xiulian pengikut Dafa. (Tepuk tangan) Meskipun kalian ingin mendengar saya
membicarakan lebih tinggi, lebih banyak, lebih konkret lagi, sesungguhnya kalian
tetap harus melangkah setapak demi setapak di dalam Xiulian. Oleh sebab itu, di
saat sebelum pelurusan Fa berakhir, anda sekalian gunakanlah waktu yang tersisa,
lakukan dengan baik setiap pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa
secara mantap, itu barulah jalan anda dalam menuju masa mendatang, menuju yang
paling agung, jangan melewatkan setiap kesempatan, juga jangan salah jalan dalam
setiap langkah.
Melangkah dengan sebaik mungkin juga sulit diwujudkan. Kalian di dalam
Xiulian memang begitulah terus-menerus jatuh terjungkal, kemudian merangkak
bangun berjalan lagi. Sedangkan menghadapi masyarakat dan realitas yang
terbentuk oleh ilmu pengetahuan manusia ini, sungguh sangat memikat orang; maka
di saat menghadapi masyarakat manusia ini, memang sangat sulit memosisikan
dengan baik hubungan antara orang Xiulian dengan manusia biasa, juga sangat sulit
melompat ke luar dari berbagai keterikatan. Tetapi walaupun bagaimana, sebagai
pengikut Dafa, anda mantapkan hati dengan pikiran lurus, sedapat mungkin
melakukan dengan baik apa yang harus anda lakukan. Kalian juga adalah Xiulian
dengan menyesuaikan manusia biasa secara maksimal, tidak perlu menjadi biksu,
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juga tidak perlu berperilaku seperti biksu, sesungguhnya secara formal ini sudah
merupakan yang paling praktis. Akan tetapi, peningkatan di bidang Xinxing mutlak
tidak dikaburkan. Ada yang dapat merasakan, ada yang belum tentu dapat
merasakan, bahkan tidak akan merasakan pembubungan anda, peningkatan anda
dengan begitu hebat. Akan tetapi, semua itu mutlak dicermati. Begitu ada bagian
yang berhasil dikultivasi dengan baik akan segera diasimilasi ke sana bagi anda,
oleh sebab itu anda yang di sini, selalu merasa diri sendiri seolah tidak mendapat
peningkatan yang terlalu besar, karena perubahan pada permukaan adalah sangat
kecil, sedangkan perubahan hakiki adalah sangat besar. Dengan demikian di bawah
kondisi yang begini, dijamin anda akan dapat Xiulian, dapat meningkat, dijamin anda
di dalam proses Xiulian sekalipun jatuh terjungkal karena tidak hati-hati, juga tidak
sampai jatuh tingkatan anda, karena bagian yang dikultivasi dengan baik sudah
dipisahkan. Setelah dipisahkan, membuat sisi yang telah dikultivasi dengan baik
tidak akan bersamaan melakukan kesalahan dengan tubuh manusia, maka tidak
mudah jatuh tingkatan. Ini diperuntukkan dalam Xiulian yang normal, sedangkan
mereka yang di saat krusial melangkah ke sisi berlawanan atau orang-orang yang
telah melakukan penganiayaan terhadap Dafa dan pengikut Dafa, itu dikecualikan.
Akan tetapi sebagai seorang praktisi Xiulian, meningkatkan tuntutan terhadap
Xinxing anda, pelepasan terhadap keterikatan hati anda, hal tersebut tentu tidak
boleh dikaburkan, mutlak tidak dapat diturunkan kriterianya, karena itu adalah
tanggung jawab terhadap masa mendatang, terhadap alam semesta mendatang dan
makhluk-makhluk mendatang. Banyak pengikut Dafa kelak akan membangun
kehidupan yang sangat agung, akan menampung makhluk hidup yang sangat
banyak, bahkan makhluk hidup yang tak terhingga, oleh sebab itu penurunan kriteria
anda, akan membuat alam semesta tingkat itu tidak dapat bertahan lama waktu,
cakrawala tingkat itu tidak akan bertahan lama waktu, maka haruslah memenuhi
kriteria.
Tetapi, anda juga jangan karena Shifu mengatakan demikian lalu menjadi
cemas. Saya tidak pernah memaksakan kalian. Anda boleh sedapat mungkin
berkultivasi menyesuaikan kondisi masyarakat manusia biasa, tetapi anda sebagai
seorang praktisi Xiulian, anda perlu tahu anda sendiri harus bagaimana berbuat.
Anda sedapat mungkin melakukannya dengan baik, sedapat mungkin menyesuaikan
kriteria sebagai orang Xiulian. Saya juga sangat menentang -- begitu mendengar
Shifu mengatakan sesuatu, dalam hati langsung menjadi cemas, dengan kecemasan
ini langsung pula melangkah ke sisi yang ekstrem, apa pun tidak dikerjakan lagi,
saya hanya melakukan hal-hal pelurusan Fa. Ini tidak benar, karena jalan yang
ditempuh pengikut Dafa saat ini adalah jalan Xiulian manusia masa mendatang.
Anda sekalian telah melihat, di saat moralitas manusia melangkah menuju
kebobrokan, fungsi apa yang diperankan agama di dalam masyarakat. Ia tidak dapat
menyelamatkan manusia, malah merusak keyakinan sejati manusia. Sebagai
seorang pekerja Tuhan, biksu maupun orang Xiulian, manusia biasa menitipkan
sandaran batin, kepercayaannya terhadap Tuhan serta harapan mereka kepada
orang-orang tersebut. Sedangkan orang-orang tersebut tidak berbuat dengan baik,
maka bukan hanya dia pribadi berbuat tidak baik; perkumpulan Xiulian maupun
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agama berjalan tidak lurus, itu bukanlah masalah dia sendiri berjalan tidak lurus, dia
akan membuat seluruh masyarakat menjadi rusak, akan membuat kelompok
manusia yang sangat besar timbul masalah. Bersamaan itu, ketidak-percayaan
mereka terhadap Tuhan, bagi para makhluk, bagi para makhluk yang percaya
kepada Tuhan, boleh dikatakan adalah sesuatu yang paling mengibakan, juga paling
menyedihkan. Oleh sebab itu di masa mendatang sangat mungkin tidak ada bentuk
seperti agama ini. Buku pelajaran yang dipelajari manusia mungkin sudah menjelujur
unsur-unsur Fa di dalamnya. Mereka yang dapat berbuat baik, yang dapat berbuat
lebih baik di dalam aktivitas masyarakat, mungkin sudah berada dalam Xiulian.
Segala sesuatu yang dilakukan kalian pengikut Dafa sekarang ini, coba kalian
pikirkan kembali, bukankah demikian? Dafa di dalam dunia tidak ada hal-hal
demikian yang berbentuk seperti itu, sehingga menjadi semacam politik dari
masyarakat.
Saya ingin membuat segala sesuatu dari masa mendatang menempuh jalan
yang paling lurus, oleh sebab itu manusia masa mendatang akan mempunyai
kemujuran. Sebagaimana masyarakat manusia ini akan dipertahankan untuk masa
mendatang, maka bagi kehidupan masa mendatang, bagi semua makhluk masa
mendatang, boleh dikatakan juga merupakan kemujuran, karena itu adalah
kesempatan, itu adalah bagian dari penyempurnaan dan pengharmonisan Dafa bagi
kehidupan. Oleh sebab itu dibicarakan secara relatif, masyarakat manusia di masa
mendatang dibandingkan dengan masyarakat manusia sekarang akan ada
perubahan yang sangat besar, perbedaan yang sangat besar. Bukankah ada banyak
orang pernah mengatakan bahwa manusia masa mendatang mempunyai kemujuran?
Dahulu bagi orang Xiulian, berkultivasi adalah sangat sulit, banyak orang yang ingin
Xiulian, telah memikirkan sebuah cara: menanggung penderitaan, berkultivasi
dengan keras. Berkultivasi keras memang dapat mengurangi karma, karena anda
menjalankan Xiulian, maka anda dapat juga meningkat. Tetapi dengan mengerahkan
segala upaya, tingkatannya juga sangat terbatas, kebanyakan juga tidak dapat
keluar dari Triloka, karena tidak ada Fa yang membimbing mereka berkultivasi,
mereka tidak tahu kriteria Fa dan tuntutan Fa pada berbagai tingkatan. Sedangkan
kehidupan dari berbagai tingkatan juga sulit bertanggung jawab bagi mereka. Bukan
Dewa tidak berbelas kasih kepada mereka, adalah karena dalam alam semesta
terdapat prinsip saling menghidupi dan saling membatasi yang sedang berperan,
siapa membangkitkan sebuah niat pikiran akan timbul faktor-faktor yang berlainan
dari dua aspek positif dan negatif. Anda membangkitkan niat pikiran baik akan timbul
sesuatu yang jahat, anda membangkitkan niat pikiran jahat juga akan menimbulkan
efek. Oleh sebab itu, banyak orang Xiulian mengatakan "sebuah niat pikiran
menimbulkan kebaikan dan kejahatan," siapa pula yang benar-benar mengetahui
dalil sesungguhnya dari perkataan ini adalah apa? Dewa tidak dapat sembarangan
bertindak. Mengenai hal penyelamatan manusia, bukanlah hal yang remeh.
Mengapa Yesus menyelamatkan manusia, melakukan hal kebaikan yang begitu
besar, kehidupan di atas langit ingin mengendalikan semua ini sedemikian rupa?
Malah sampai memakunya di atas salib? Kelihatannya adalah menanggung dosa
bagi manusia, mengapa Dewa harus menanggung dosa demi manusia? Mengapa
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Dewa yang lebih tinggi tidak memedulikan? Mengapa Dewa tidak dapat secara
langsung mengikis dosa-dosa manusia? Semua ini dahulu adalah prinsip dalam
alam semesta, segalanya memang adalah demikian. Menurut pandangan saya
adalah prinsip alam semesta lama terdapat kekurangan pada kebijakan di aspek ini,
maka lain kali sudah tidak demikian lagi. Kelak akan terjadi perubahan yang sangat
banyak dan sangat besar, oleh sebab itu bagi semua makhluk, boleh dikatakan
semuanya adalah indah, tidak eksis lagi unsur yang begitu jahat.
Akan tetapi dibicarakan secara relatif, kelak prinsip saling menghidupi dan
saling membatasi walaupun sudah tidak begitu mutlak, namun dia masih tetap eksis,
kehidupan positif dan negatif masih tetap eksis. Dengan demikian sampai pada
paling buruk, paling tingkat rendah, walaupun dia tidak begitu jahat bila dibandingkan
dengan tingkat paling rendah yang semula, tetapi tingkat paling rendah itu tetap saja
tidak baik. Manusia masa mendatang mempunyai kemujuran, itu juga hanya
dibandingkan dengan manusia sekarang. Akan ada hal-hal perbuatan karma, juga
akan timbul penderitaan untuk menghapus karma manusia, oleh sebab itu akan ada
peperangan, ada wabah penyakit, akan ada bencana, pastilah demikian, jika tidak
demikian, dosa karma manusia sudah demikian besar namun tidak dihapusnya,
ditebusnya dengan penderitaan, maka manusia akan dimusnahkan. Jika manusia
tidak ada penderitaan maka tidak akan mengerti apa itu kebahagiaan, tempat
manusia ini tidak mungkin menjadi surga. Justru karena ada penderitaan, di sini
dapat Xiulian, berbuat tidak baik masih akan menciptakan karma. Oleh sebab itu,
masyarakat manusia selamanya adalah sebuah lingkungan yang spesifik.
Kemujuran paling besar yang diberikan kepada manusia, adalah manusia masa
mendatang tidak akan begitu rendah kriterianya seperti manusia sekarang, itu
memang merupakan belas kasih yang paling besar. (Tepuk tangan) Segalanya
sudah tidak begitu jahat lagi, dengan demikian secara relatif keadaan juga harus
ditingkatkan. Penderitaan juga tidak akan begitu hina, segalanya akan bertahan pada
sebuah dasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria manusia sekarang,
segalanya akan ditentukan berdasarkan Fa pada satu tingkat ini. Oleh sebab itu,
bagi manusia masa mendatang, yang dapat memasuki masa mendatang semuanya
adalah yang mempunyai kemujuran. Mengapa demikian? Karena Dafa pernah
diajarkan di sini, demi Dafa telah diciptakan tempat ini, kehidupan yang ada di sini
juga telah melakukan pengorbanan mereka, sejarah dapat berjalan hingga tahap
demikian di hari ini, itu juga terdapat jasa-jasa mereka, oleh sebab itu harus
memberikan kemujuran kepada kehidupan masa mendatang dan manusia masa
mendatang.
Tentu saja ini juga bukan sebuah masalah yang berdiri sendiri, segala sesuatu
dari alam semesta adalah saling melengkapi dan saling mengisi, saling berkaitan,
sempurna dan harmonis, masih terdapat faktor lainnya dan sebab-sebab di
dalamnya. Dapat dikatakan di atas dunia terjadi perubahan yang demikian,
sesungguhnya pada ruang dimensi yang berbeda, pada tingkatan yang berbeda
dalam segenap alam semesta secara relatif kondisinya juga telah meningkat. Pada
setiap tingkatan, sebagaimana tempat Triloka ini kriterianya telah meningkat, maka
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coba anda semua pikirkan, anda tidak diperkenankan meningkat hingga setaraf
dengan Dewa, maka di tempat Dewa itu masih harus ditingkatkan. Dewa tingkat ini
ditingkatkan hingga taraf Dewa tingkat itu juga tidak dibenarkan, maka Dewa tingkat
itu masih harus ditingkatkan, boleh dikatakan kriteria pada setiap tingkat semuanya
telah meningkat. Maka dengan kata lain, kondisi dari setiap tingkat telah menjadi
lebih baik. Tentu saja, dapat mencapai tahap demikian, mekanisme cakrawala,
kebijakan dan keampuhan Fa haruslah mencapai tahap demikian, barulah dapat
membuat bentuk eksistensi kehidupan, dan berbagai aspek lainnya berubah menjadi
baik.
Sebagai pengikut Dafa, yang dihadapi adalah membangun kehidupan masa
mendatang yang paling baik. Maka bagi anda sekalian, tuntutan Xinxing, yaitu
kriteria yang dapat dicapai oleh kalian sebagai orang Xiulian, dalam hal ini tidak
boleh dikaburkan, haruslah memenuhi kriteria.
Fa menuntut kalian harus sedapat mungkin menyesuaikan cara hidup
masyarakat manusia biasa ini, agar kalian dapat menjalani kehidupan di sini, tidak
boleh membuat orang-orang melihat kalian adalah orang yang aneh, sekalipun ada
biksu dan biksuni di antara kita yang sedang berkultivasi, sesungguhnya agama juga
adalah sebuah bentuk kondisi masyarakat manusia pada saat ini. Dengan demikian
jalan yang kalian tempuh, sesungguhnya juga adalah mengukuhkan fondasi bagi
kehidupan masa mendatang. Semua ini bukanlah menggunakan kalian untuk
melakukan percobaan, Fa sejak dini telah ada, kalian sedang merealisasikan, hanya
sebuah proses yang demikian, hal pelurusan Fa pasti berhasil. Kalian mungkin
sudah mendengar dari bermacam ramalan, atau orang yang punya kemampuan
mengatakan, bahwa umat manusia terdapat bencana ini, bencana itu, tetapi siapa
pun juga tidak ada yang berani mengatakan hal pelurusan Fa ini tidak berhasil,
karena dia pasti berhasil. Karena tak peduli kehidupan dapat atau tidak merealisir
tuntutan Fa ini yang diperuntukkan bagi mereka, pelurusan Fa juga pasti berhasil.
Karena di dalam pembuktian kebenaran Fa jika manusia tidak dapat melewatinya, Fa
akan membentuk kembali segala kehidupan, jika ada sesuatu yang kurang, di dalam
Fa terdapat sesuatu itu, karena dia sudah jadi tersedia. Berbicara tentang belas
kasih, yaitu saya ingin agar kehidupan dari periode lama setelah berasimilasi masuk
ke dalam kehidupan periode baru, ini adalah yang ingin saya lakukan.
Di dalam sejarah orang-orang telah mendengar, kehidupan dari tingkat yang
berbeda semua juga mengatakan belas kasih, belas kasih, bahkan Dewa yang
tingkatnya sangat tinggi juga membicarakan belas kasih. Tetapi belas kasih mereka
mempunyai kriteria, semuanya tidak terlepas dari pemahaman pikiran dan taraf
kondisi mereka. Sedangkan maha belas kasih semacam ini di tengah pelurusan Fa,
bagi semua makhluk dari segenap alam semesta, adalah belum pernah ada
sebelumnya. Apa yang disebut “karunia Buddha bergelora”? (Tepuk tangan meriah)
Tentu saja, semua makhluk masa mendatang akan dapat melihat pengikut Dafa
menyelamatkan semua makhluk. Setelah kalian berhasil dalam kultivasi, para
makhluk di masa mendatang juga akan mengetahui karunia Buddha bergelora dari
kalian, manusia akan datang malah tidak mengetahui saya, hanya kalian yang dapat
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mengetahui saya, karena bagi semua makhluk tidak perlu, sesungguhnya juga tidak
pantas mengetahui, cukup dengan mengetahui kalian saja. Semula siapa pun juga
tidak mengetahui saya, dengan demikian kelak masih pula tidak mengetahui. (Shifu
tertawa) (Tepuk tangan meriah)
Kehidupan adalah sangat kompleks. Sesungguhnya perihal manusia menjadi
Dewa, saya sudah melaksanakannya di dalam praktik nyata. Tubuh fisik saya sendiri
sudah sedang memimpin surga Falun, lagi pula kelak kalian akan melihat banyak
pribadi saya yang dahulu, pada saat itu kalian mungkin akan menganggap mereka
sebagai saya. Sesungguhnya hakiki tubuh utama dari saya yang sebenarnya, pribadi
utama saya yang sebenarnya, adalah sulit sekali diketahui oleh kehidupan, tetapi
saya mengetahui apa pun tentang kalian. (Shifu tertawa) (Tepuk tangan jangka
panjang)
Di saat saya datang telah melewati proses yang menurun ke bawah setingkat
demi setingkat. Sebagai Dewa yang sangat tinggi, mempunyai Tritunggal, Tritunggal
terdapat pengertian yang berbeda, pemahaman yang berbeda pada tingkatan yang
berbeda. Pada tingkat sangat tinggi yang berbentuk, Tritunggal adalah tubuh sejati,
Dewa sejati dan pikiran, begitulah Tritunggal. Ini adalah keadaan pada tingkatan
yang sangat tinggi itu. Tingkatan yang lebih tinggi lagi sudah bukan demikian, di situ
pikiran dan tubuh adalah kesatuan, tidak ada perbedaan. Saya bicarakan dari
tingkatan Dewa yang berbentuk ini, Tritunggal adalah tubuh sejati, Dewa sejati dan
pikiran.
Saya di saat turun ke bawah sampai pada tingkatan Dewa yang berbentuk ini,
mulai membentuk tubuh sejati, kemudian selangkah demi selangkah memasuki
maha cakrawala turun ke bawah. Setiap kali saya juga turun ke bawah dengan tubuh
sejati sendirian. Dengan kata lain, pribadi saya yang sebenarnya adalah tubuh sejati.
Saya terus saja mengatakan kepada kalian, saya adalah paling permukaan, kulit
sejati ini adalah saya, karena saya dalam tingkatan mana pun juga sebagai
permukaan, sebagai tubuh sejati, sampai pada tempat manusia ini juga dalam tubuh
fisik saya terdapat tubuh sejati. (Tepuk tangan) Oleh sebab itu, saya pada tingkatan
yang berbeda, di dalam masa lampau sejarah, telah meninggalkan cukup banyak
Dewa sejati saya, mereka semua adalah Dewa sejati saya di masa lampau pada
tingkat yang berbeda. Di antara mereka dalam masa sejarah yang panjang sekali,
ada yang dirinya merasa bahwa saya sudah tidak dapat kembali lagi, maka mereka
telah mengevolusikan pula sebuah tubuh, semua itu persis sama seperti saya pada
waktu itu. Boleh dikatakan, kalian di dalam alam semesta masa mendatang, akan
melihat banyak pribadi saya dari masa lampau. Mereka semua dapat memasuki
alam semesta baru di masa mendatang setelah berasimilasi, karena itu adalah
keagungan De dan kemujuran mereka -- pernah sebagai pribadi saya. Saya tiap kali
selalu dengan tubuh sejati turun ke bawah, maka sebagai Dewa sejati, setiap kali
tubuh ini ingin turun ke bawah, mereka tidak menghendaki saya untuk turun ke
bawah, semuanya tahu turun ke bawah adalah sangat menderita, sama dengan
memusnahkan diri. Seorang Dewa tak peduli datang dari tingkatan seberapa tinggi,
setelah akhirnya sampai ke tempat manusia ini, dalam pandangan mata Dewa
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secara dasar dia telah mati. Oleh sebab itu pribadi saya yang turun ke bawah
setingkat demi setingkat, sejak permulaan hingga akhir selalu berstatus sebagai
tubuh sejati. Sedangkan tubuh sejati ini walaupun telah menjejaki banyak tingkatantingkatan yang berbeda dalam sejarah yang panjang sekali, tetapi lembaran kulit ini
dasarnya dari mana datangnya? Siapa dia? Tidak ada kehidupan yang dapat
mengenalinya. Kali ini saya juga dengan tubuh manusia lahir di dunia manusia,
menjadi paling permukaan dari manusia. Perbedaannya, dalam tubuh fisik saya ada
tubuh sejati. Tetapi sumber dari paling hakiki saya tidak ada kehidupan yang dapat
menyelidiki dengan jelas dan mengenalinya. Saya tadi mengatakan, kehidupan di
masa mendatang sulit mengetahui saya, beginilah yang dimaksud.
Saya pikir, yang dibicarakan hari ini juga sangat tinggi. (Tepuk tangan) Tak
peduli bagaimanapun, sebagai pengikut Dafa, setelah kalian mendengarnya cukup
sebatas mendengarnya, jangan timbul sifat hati apa pun. Lambat laun di dalam
proses Xiulian ada yang dapat mengetahui, ada yang mungkin setelah pada akhirnya
mencapai kesempurnaan, akan mengetahui segalanya.
Berbicara tentang pencapaian kesempurnaan, pencapaian kesempurnaan
kalian juga bukan mendadak dalam sekejap, seperti dulu mereka yang berlatih "Dan",
seketika diledakkan, bukan kondisi semacam itu. Lalu pencapaian kesempurnaan
dari pengikut Dafa bagaimana kondisinya? Sisi kalian yang telah dikultivasi dengan
baik tahu akan segalanya, itu semua milik anda. Ketika bagian paling permukaan
anda itu juga beralih ke sana, anda seperti bangun dari tidur secara alami, begitulah
kondisinya, tidak ada guncangan. (Tepuk tangan)
Di dalam Xiulian saat kalian telah melihat prinsip Fa yang berbeda dari dalam
buku, itu hanyalah sedikit pemahaman pada sisi manusia ini. Kalian tahu, prinsip
Buddha yang sesungguhnya tidak dapat sepenuhnya diperlihatkan di hadapan orang
Xiulian yang masih terdapat unsur permukaan tubuh manusia, oleh sebab itu anda di
sini hanya mempunyai sebuah pengertian secara garis besar, sedangkan sisi yang
telah dikultivasi dengan baik sudah seluruhnya berada pada pemahaman dalam taraf
kondisi tersebut. Dapat juga dikatakan, anda di dalam Xiulian, sisi yang telah
dikultivasi dengan baik itu, anda seharusnya berada pada tingkatan mana, dalam
tingkatan kosmos tersebut, segala sesuatu yang berada dalam berbagai tingkatan di
bawah anda dapat diketahui, dan semua jelas di depan mata. Semua sisi yang telah
dikultivasi dengan baik adalah demikian, terus hingga bagian terakhir selesai
dikultivasi, segalanya seolah berjalan secara alami hingga mengerti semuanya.
Secara permukaan seperti bangun dari mimpi dalam tidur. Oh, apa yang harus
dilakukan anda lakukanlah. Demikianlah keadaannya. (Tepuk tangan)
Pikiran waktu itu tidak ada cara dan struktur seperti pemikiran manusia,
sekalipun struktur pemikiran dari sisi yang telah dikultivasi dengan baik juga telah
disesuaikan dengan kriteria Dewa yang terbaik. Cara pemikiran seperti ini tidak akan
masuk ke dalam pemikiran tingkat rendah, tetapi segalanya dari tingkat rendah
kalian tahu semuanya. Sesungguhnya kalian tahu, baik itu Buddha Sakyamuni,
maupun Dewa dan Buddha lainnya, mereka bahkan pikiran sapi dan kuda juga dapat
diketahui, pikiran dari kehidupan yang lebih rendah lagi juga diketahui, segalanya
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diketahui, tetapi mereka tidak akan masuk ke dalamnya, cukup diketahui semuanya,
hanya sebatas itu. Kelak sebagai pengikut Dafa yang telah berhasil dalam kultivasi,
anda menyelidiki segala yang ada di bawah, apa pun anda ketahui, akan tetapi, cara
pemikiran anda tidaklah sama dengan mereka, tidak akan masuk ke dalamnya,
sama sekali adalah pemikiran dari taraf kondisi anda itu. Oleh sebab itu kelak di saat
mencapai kesempurnaan, mungkin seperti bangun dari sebuah tidur, dengan
sendirinya mengerti segala apa pun, karena sisi anda yang telah dikultivasi dengan
baik sudah lama sekali waktunya di sana, unsur waktu di sana dengan dimensi
waktu di dunia tidaklah sama, dia telah berada di sana dalam waktu yang sangat
panjang, apa pun sudah dikenali, ketika bagian terakhir anda yang di sini beralih ke
sana, maka segala apa pun sudah dimengerti. (Tepuk tangan)
Karena dulu saya pernah mengatakan kepada anda, orang Xiulian masa
lampau di saat terbuka kesadarannya, dia harus meledakkan "Dan", ketika
meledakkan Dan, akan diledakkan pula dalam ruang dimensi yang bertingkat-tingkat,
maka pengaruhnya menjadi sangat besar terhadap bumi, akan ada tanah longsor,
Tsunami, akan ada guncangan yang sangat hebat, semua ini akan terjadi. Pengikut
Dafa begitu banyak, tingkatan Xiulian-nya juga tinggi. Wah, dengan begini akan
sangat celaka, masyarakat manusia dapat terjadi bencana yang betapa besar?
Tidaklah demikian, semuanya sangat wajar. Oleh sebab itu, Fa ini di saat permulaan
saya mulai melakukan hal ini, segala apa pun telah dipertimbangkan dengan
secukupnya, segala sesuatu dalam Fa ini adalah yang paling sempurna harmonis,
paling baik.
Di samping itu, ada banyak praktisi kita, di dalam pikirannya terdapat banyak
hal yang dipertimbangkan, hal ini dan hal itu, sesungguhnya begitu dipikir sudah
merupakan jatuhnya taraf kondisi. Apa pun jangan dipikirkan, apa pun jangan
dipedulikan. Shifu adalah belas kasih, pasti akan mengaturnya paling baik untuk
anda. (Tepuk tangan) Anda tidak perlu berpikir itu adalah belas kasih Shifu bagi kita,
karena itu merupakan hasil kultivasi anda, itu disebabkan oleh keagungan De anda
sendiri, Shifu baru melakukannya untuk kalian.
Saya bicara cukup sekian. (Tepuk tangan)
Yang belum melakukan dengan baik, manfaatkan waktu untuk gigih maju.
Konferensi Fa kita masih harus terus diadakan, anda sekalian tempuhlah setiap
langkah dengan baik. Saya beri tahu anda sekalian, makin sampai saat-saat yang
indah, kesempatan takdir juga makin berkurang, maka harus sedapat mungkin
melakukan dengan baik apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Akan tetapi,
kalian jangan melangkah ekstrem, kalian jangan melangkah ke sisi ekstrem apa pun.
Begitu anda melangkah ekstrem, maka anda telah merusak jalur yang saya atur
untuk anda itu, serta tuntutan Fa terhadap anda. Anda lakukan saja dengan wajar
pekerjaan yang harus anda lakukan. Besok mencapai kesempurnaan, hari ini anda
masih tidak tahu, anda masih berpikir, anda katakan saya masih ingin membuka
sebuah perusahaan; maka anda lakukanlah, tetapi segala hal akan saya
sempurnakan dan harmoniskan bagi anda. Anda jangan memikirkan apa pun! Anda
harus melakukan sesuatu maka lakukanlah. (Tepuk tangan)
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Terakhir saya ucapkan selamat atas suksesnya dengan sempurna konferensi
Fa di Vancouver ini. Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan jangka
panjang)
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