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Apa kabar, anda sekalian baik-baik!
Anda sekalian telah bersusah payah. (Tepuk tangan) Dalam satu waktu
belakangan ini anda sekalian mungkin telah melihat, melalui upaya yang tiada
hentinya dari pengikut Dafa, di tengah mengklarifikasi fakta, melalui pemancaran
pikiran lurus dan belajar Fa, Xiulian pada diri sendiri, telah membuat situasi
keseluruhan mengalami perubahan yang sangat besar sebelum datangnya arus
dahsyat pelurusan Fa. Kehidupan jahat dalam ruang-ruang dimensi betul-betul telah
banyak berkurang, oleh sebab itu mereka sudah tidak mampu membentuk
penganiayaan dan gangguan yang berskala besar. Akan tetapi asalkan mereka
masih eksis, akan mengganggu praktisi dalam hal kurangnya pemahaman dan
keterikatan yang ada dalam pikiran. Celah kebocoran yang masih terdapat di bidang
Xinxing jangan sampai disusupi lagi.
Perselisihan di antara sebagian praktisi yang muncul dewasa ini, anda sekalian
haruslah perhatikan, jangan dikarenakan hal-hal kecil ini memengaruhi hal penting
yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa. Saya beri tahu anda sekalian,
biarpun muncul konflik macam apa pun, timbul keadaan yang bagaimanapun, itu
sudah pasti karena terdapat kebocoran pada diri kita sendiri, hal ini adalah pasti. Jika
tidak ada kebocoran, siapa pun juga tidak dapat menyusup celah kekosongan ini.
Gesekan Xinxing di antara praktisi kita, saling koordinasi yang tidak selaras, tak
peduli hal ini besar atau kecil, saya beri tahu anda sekalian, itu pasti adalah iblis
sedang menyusup celah kekosongan. Karena anda adalah pengikut Dafa, bagian
anda yang berhasil dikultivasi dengan baik sepenuhnya sesuai dengan kriteria Dewa,
sedangkan bagian permukaan masih berkultivasi di dalam Dafa, sebagai pengikut
Dafa secara dasar haruslah memperlihatkan kondisi pengikut Dafa dalam berbagai
aspek. Dengan demikian kadang kala timbul sedikit gesekan Xinxing, juga
dikarenakan terdapat keterikatan dalam hal pemahaman atau di bidang Xinxing
sendiri. Hal-hal demikian walaupun kecil, namun juga mudah disusupi oleh
kehidupan buruk yang kacau-balau dalam ruang-ruang dimensi, hal-hal tersebut
anda sekalian harus perhatikan! Melalui cobaan kejahatan kali ini seharusnya apa
pun dapat dimengerti.
Yang duduk di sini ada yang datang dari Eropa, ada yang datang dari Asia, ada
yang datang dari Australia, juga ada yang dari Amerika Selatan, masih ada yang
datang dari banyak daerah lainnya. Anda sekalian dapat duduk bersama juga tidak
mudah. Saya dulu pernah mengatakan sebuah ucapan, saya katakan biarpun kalian
sekarang ada bersamaan, nanti setelah kalian mencapai kesempurnaan, siapa pun
juga tidak dapat menemukan siapa. (Tertawa) Anda sekalian tahu, alam semesta ini
besarnya bukan main, karena pelurusan Fa maka telah diciptakan Triloka, karena
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pelurusan Fa maka telah diciptakan masyarakat manusia biasa, oleh sebab itu di
dalam sejarah, banyak kehidupan tingkat tinggi dari maha cakrawala alam semesta
telah datang ke sini. Waktu itu bukan datang dalam skala besar, mereka datang
secara mewakili pada masa yang berbeda, untuk berkoordinasi melakukan hal-hal
yang terakhir ini. Dapat dikatakan, sebagian besar pengikut Dafa adalah datang
dengan mengikuti badan-badan langit itu, setiap orang telah saling menjalin takdir
pertemuan, begitu mencapai kesempurnaan setelah pulang kembali, kalian ingin
saling bertemu lagi sudah hampir tidak mungkin, maka kalian harus menyayangi
takdir pertemuan kalian pada periode ini. Lagi pula takdir pertemuan kalian ini
semuanya bercorak saling menyilang, tiap siklus kehidupan telah menjalin takdir
pertemuan yang berlainan, sangatlah tidak mudah. Oleh sebab itu dalam melakukan
pekerjaan berkoordinasilah dengan baik, setiap urusan pengikut Dafa juga adalah
urusan kita semua. Setiap orang juga jangan dikarenakan sedikit hal yang kecil lalu
saling timbul kerenggangan yang besar, semua ini tidak benar, harus dapat
menyayangi. Dan juga dalam melakukan pekerjaan Dafa harus bekerja sama,
bekerja sama dengan lebih baik.
Pengikut Dafa dewasa ini ada tiga hal yang dilakukan. Satu adalah
mengklarifikasi fakta, satu adalah memancarkan pikiran lurus, 1 memancarkan pikiran
lurus termasuk memfungsikan efeknya terhadap diri sendiri dan situasi di luar tubuh,
yang satu lagi adalah Xiulian pada diri sendiri dan belajar Fa dengan baik. Tiga hal
ini semuanya sangat penting. Tujuan mengklarifikasi fakta anda sekalian sudah jelas,
yaitu untuk mengungkap penganiayaan kejahatan ini, agar orang-orang di dunia
mengetahui, agar semua makhluk alam semesta mengetahui. Kalian
mengatakannya di sini, tubuh kalian yang berhasil dikultivasi dengan baik pada tiap
tingkat juga ikut mengatakannya pada tiap-tiap tingkat badan langit yang berbeda.
Harus mengungkap ke luar penganiayaan ini dan kejahatan ini, agar orang-orang di
dunia melihat dengan jelas, ini juga adalah sedang mengekangnya, sedang
memberantasnya. Mengklarifikasi fakta adalah yang paling ampuh, adalah perilaku
yang maha bajik, karena penganiayaan ini sepenuhnya didasari dengan kebohongan
dan penipuan. Sedangkan tujuan pengikut Dafa memancarkan pikiran lurus, anda
sekalian juga telah jelas, utamanya adalah memberantas kehidupan jahat yang
mengendalikan manusia berbuat jahat terhadap Dafa, yang menganiaya pengikut
Dafa dan menganiaya orang-orang di dunia, serta menyelamatkan manusia dan
semua makhluk, dilakukan untuk memberantas mereka yang menciptakan rintangan
bagi pelurusan Fa, maka adalah amat penting. Setiap pengikut Dafa tidak boleh
mengabaikan hal tersebut, juga tidak boleh dengan alasan apa pun mengabaikan
pemancaran pikiran lurus, karena bila anda tidak dapat membersihkan diri sendiri
dengan baik, maka anda sendiri tidak dapat berbuat dengan baik, anda tidak dapat
membersihkan diri sendiri dengan baik juga akan mengganggu orang lain. Hal yang
ketiga adalah kita belajar Fa dengan baik. Jika anda sekalian tidak dapat
mempelajari Dafa ini dengan baik, kesempurnaan pribadi anda tidak dapat dijamin.
Lagi pula segala pekerjaan Dafa yang anda lakukan akan dilakukan sama seperti
manusia biasa, dilakukan dengan cara berpikir manusia biasa, berpijak di atas titik
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tolak manusia biasa, itu adalah manusia biasa, paling-paling hanyalah manusia biasa
berbuat hal yang baik untuk Dafa. Oleh karena kalian adalah pengikut Dafa, maka
kalian tidak dapat terpisah dari Fa untuk melakukan pekerjaan. Kalian masih tiada
hentinya mengubah bagian paling permukaan yang belum mengalami perubahan itu,
maka kalian tidak dapat meninggalkan belajar Fa. Harus belajar Fa dengan baik. Di
dalam proses belajar Fa, kalian niscaya dapat terus-menerus memberantas unsurunsur buruk dalam diri sendiri, mengubah unsur benda terakhir diri sendiri yang
sedikit itu, yang masih belum mengalami perubahan. Dahulu mengapa saya selalu
menekankan supaya anda sekalian belajar Fa, belajar Fa, belajar Fa dengan baik?
Itu adalah begitu pentingnya.
Anda sekalian telah mengetahui, pengikut Dafa sudah melewati proses
pencapaian
kesempurnaan,
sedangkan
sejarah
pada
sekarang
ini
menganugerahkan kewajiban yang lebih besar bagi pengikut Dafa, bukan
pembebasan dan pencapaian kesempurnaan pribadi anda, melainkan
menyelamatkan lebih banyak makhluk hidup, maka baru pantas sebagai pengikut
Dafa. Dengan demikian di dalam sejarah telah menganugerahkan kepada kalian
kewajiban yang begitu besar, juga telah mendatangkan kemuliaan yang relevan bagi
kalian. Saya tidak mengatakan saya ini siapa, pokoknya saya sedang meluruskan Fa.
Maka sebagai pengikut Dafa, hari ini kalian dapat bersama Shifu meluruskan Fa,
saya pikir kelak yang menanti kalian itu apa, saya belum pernah secara nyata
mengatakannya kepada kalian, tetapi hari ini saya tunjukkan kepada kalian, itu
adalah kemuliaan tertinggi yang belum pernah ada dalam sejarah! (Tepuk tangan)
Pernahkah kalian pikirkan: siapa yang telah menganiaya Dafa, siapa yang telah
menganiaya pengikut Dafa, ada kehidupan yang betapa tinggi telah terlibat,
kehidupan itu tentu sudah membentuk hubungan timbal balik dengan anda. Tak
peduli dia betapa tinggi, dia juga telah membentuk hubungan timbal balik dengan
anda. Akan tetapi, yang terlibat itu adalah penguasa maha cakrawala yang sangat
tinggi, penguasa maha cakrawala yang tak terbatas, bahkan kehidupan yang lebih
tinggi, sedangkan saat ini posisi tertinggi dari maha cakrawala yang berbeda, yang
berbuat tidak baik terhadap pengikut Dafa, telah membentuk suatu hubungan timbal
balik dengan pengikut Dafa saya yang berbeda. Coba anda semua pikirkan, ini
menandakan apa? Saya juga beri tahu anda semua, sekalipun ada banyak pengikut
Dafa saya dianiaya hingga meninggal, Fa sudah menentukan: Jiwa mereka akan
bertukaran posisi dengan kehidupan tertinggi yang menganiaya mereka! (Tepuk
tangan)
Memang adalah demikian. Mengapa Dewa yang begitu tinggi ikut serta dalam
hal ini? Mengapa Dewa yang begitu tinggi telah memengaruhi kehidupan di
bawahnya untuk menganiaya pengikut Dafa? Sekalipun dia tidak melakukan secara
langsung, tetapi adalah faktor dia yang menyebabkannya, bolehkah dia tidak
bertanggung jawab? Dia telah ikut serta, dia haruslah bertanggung jawab terhadap
gangguan ini, itu adalah prinsip alam semesta, jika tidak, maka tidak ada hubungan
apa pun dengan dia. Asalkan mempunyai sedikit hubungan dengan dia, dia tentu
harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Dia sudah tidak pantas duduk di
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sana, maka akan diduduki posisinya di sana oleh pengikut Dafa yang berkultivasi
naik ke atas, begitulah prinsipnya.
Sesungguhnya terdapat banyak hal di dalamnya, bukanlah yang dapat
dibayangkan oleh manusia biasa. Kelihatannya biasa-biasa saja, apa yang dilakukan
oleh pengikut Dafa adalah hal yang sangat agung, yang tidak pernah ada dalam
sejarah. Kalian lihatlah penganiayaan terhadap pengikut Dafa yang jahatnya sudah
mencapai klimaks dan daya tumpasnya begitu besar, sedangkan Dafa alam semesta
sedang menyelamatkan manusia di dunia, Fa yang begitu besar diajarkan di dunia,
mengapa banyak orang di dunia sedikit pun tak tergerak? Sesungguhnya mereka
telah dikekang oleh kekuatan lama, ditutupnya dengan sangat ketat. Kekuatan lama
menganggap Xiulian dan pembuktian kebenaran Fa di masa pelurusan Fa adalah
pekerjaan pengikut Dafa, orang lain tidak pantas ikut serta. Dalam kondisi demikian,
orang-orang di dunia akan sangat sulit memahami prinsip hukum Dafa beserta
sakralnya Fa itu sendiri. Akan tetapi, bagi manusia, dewasa ini apa yang diceritakan
terhadap manusia tentang penindasan HAM, penindasan terhadap kebebasan
berkeyakinan, hal-hal tersebut mereka dapat memahami. Maka di dalam
mengklarifikasi fakta, kalian juga harus membicarakannya seputar hal tersebut,
orang-orang akan dapat mengerti, mereka juga akan mendukung. Asalkan dia ada
rasa keadilan, dia masih mempunyai sisi yang baik itu, dia masih dapat diselamatkan,
dia akan mendukungnya. Oleh sebab itu, jika anda membicarakan yang tinggi-tinggi
malah hasilnya tidak baik, karena saat ini yang memperoleh Fa adalah pengikut Dafa,
di dalam mengklarifikasi fakta anda ingin agar manusia biasa dalam sekejap menjadi
pengikut Dafa, itu adalah menginginkan keberhasilan dengan terburu-buru. Siapa
pun di dalam mengklarifikasi fakta bila sudah membicarakan yang tinggi-tinggi, itu
adalah sedang berperan merusak secara tidak rasional. Jika tidak mau mendengar
nasihat dan menyetopnya, terlalu berketerikatan, hal buruk yang dilakukan mungkin
menjadi besar, akan dapat dimanfaatkan oleh iblis. Seandainya anda benar-benar
telah berbuat dosa dalam hal ini, maka mungkin saja iblis akan menjatuhkan anda.
Oleh sebab itu hal-hal demikian bukanlah hal yang kecil, harus ditangani
dengan baik. Perihal jalan kalian, saya pikir anda semua telah melihatnya,
sesungguhnya adalah sangat sempit. Sedikit anda berjalan menyimpang, sudah
tidak sesuai dengan kriteria pengikut Dafa. Hanya ada sebuah jalan yang sangat
lurus yang dapat kita tempuh, sedikit pun tidak boleh menyimpang, karena itu adalah
tuntutan sejarah, itu adalah tuntutan jiwa dari semua makhluk alam semesta di masa
mendatang. Alam semesta masa mendatang tidak boleh muncul sedikit pun
penyimpangan dikarenakan anda sekalian mempunyai cacat di dalam pelurusan Fa,
maka adalah sangat penting bagi kalian sendiri untuk menempuh dengan baik setiap
langkah di dalam membuktikan kebenaran Fa. Kelihatannya biasa-biasa saja.
Jangan meninggalkan noda atau penyesalan apa pun pada masa periode ini di
dalam perjalanan kalian membuktikan kebenaran Fa dan menegakkan keagungan
De, itu adalah tidak mungkin dihapus selamanya. Tentu saja, baik Xiulian, baik
membuktikan kebenaran Fa, baik dengan pikiran lurus memberantas penganiayaan
ini, pekerjaannya masih belum selesai. Selama belum selesai adalah kesempatan
bagi mereka yang tidak melakukan dengan baik. Jika pada akhirnya masih tidak
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dapat dimanfaatkan dengan baik, setelah berakhir tentu sudah tidak memenuhi
syarat. Ketika dimulainya penganiayaan ini, biarpun praktisi di daratan Tiongkok
ataupun di luar daratan, ada banyak hal belum dilakukan dengan baik. Saat itu
belum dilakukan dengan baik dapat dikatakan karena kurang pengalaman, belum
pernah mengalami hal semacam ini, tidak tahu bagaimana melakukannya, dengan
sekejap beberapa tahun telah berlalu, sudah tidak dapat dikatakan begitu lagi. Anda
sekalian juga seharusnya tahu bagaimana secara sadar dan arif menghadapi semua
ini, maka harus dilakukan lebih baik, sudah tidak seharusnya muncul hal-hal yang
seperti dulu itu.
Jika Xiulian pribadi kalian telah dilakukan dengan baik, itu adalah berkaitan
dengan hal yang sangat besar dalam alam semesta di masa mendatang. Pengikut
Dafa telah melewati proses pencapaian kesempurnaan pribadi, tetapi anda menjadi
pengikut saya, anda sebagai pengikut Dafa, hari ini kewajiban yang dianugerahkan
sejarah kepada anda bukanlah hanya menginginkan anda mencapai kesempurnaan
pribadi, kemudian sudah selesai, melainkan ingin anda melakukan hal yang lebih
besar, memberikan anda kesempatan untuk menegakkan keagungan De yang lebih
besar. Tentu saja, dengan sendirinya juga ada buah status yang lebih tinggi sedang
menanti, kewajiban yang lebih besar dari alam semesta sedang menanti. Begitulah
hubungan mereka. Dahulu saya pernah mengatakan, saya katakan pengikut Dafa
sebelum dapat melakukan dengan baik masih harus terus berupaya. Walaupun anda
telah melewati periode proses Xiulian itu, tetapi anda masih harus mengultivasi diri
sendiri agar lebih baik, mengultivasi dengan baik bagian paling permukaan yang
tinggal sedikit, yang belum dikultivasi dengan baik, oleh sebab itu, membaca buku
dan belajar Fa adalah amat penting.
Apakah kalian tahu? Saya dahulu pernah mengutarakan Fa mengenai terbang
membubung di siang hari, yaitu tubuh permukaan sudah berhasil dikultivasi dengan
baik maka dapat terbang membubung di siang hari. Tetapi apakah kalian tahu
dahulu orang yang bagaimana terbang membubung di siang hari? Dahulu yang
terbang membubung di siang hari semuanya belum keluar dari Triloka. Karena
dalam pandangan Dewa di atas langit, tubuh fisik manusia adalah yang paling kotor,
yang sama sekali tidak boleh dibawa ke atas langit, oleh sebab itu kendatipun anda
berkultivasi dengan lebih baik lagi juga tidak boleh, anda tidak mungkin menyediakan
kemurnian dan kesucian semacam itu, tak dapat mencapai kondisi semacam itu.
Sedangkan yang ingin saya lakukan sekarang tidak hanya menginginkan perubahan
pada permukaan tubuh anda, juga tidak hanya agar kelak di dunia manusia ini,
manusia benar-benar dapat berhasil berkultivasi menjadi Dewa luar Triloka,
melainkan adalah kesempurnaan dan keharmonisan seluruh perangkat sistem alam
semesta. Dahulu hampir tak ada manusia yang dapat berhasil berkultivasi menjadi
Dewa luar Triloka, saya tadi sudah mengatakan, walaupun terbang membubung di
siang hari, itu semua adalah Dewa dalam Triloka, belum keluar dari Triloka, tetapi dia
juga adalah Dewa. Sedangkan yang ingin saya lakukan saat ini, bentuk Xiulian yang
dianugerahkan kepada pengikut Dafa, adalah untuk membangun sebuah kebijakan
yang lebih tinggi, yang belum pernah ada dalam alam semesta, tujuannya adalah
supaya kelak kehidupan yang jatuh ke bawah dapat berada di tempat ini untuk
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pulang kembali, setidaknya dia mempunyai kesempatan yang demikian. Ini adalah
sebagian yang dapat disempurnakan dan diharmoniskan oleh alam semesta.
Mengapa saya sering menegaskan masalah ini? Sekarang pengikut Dafa dapat
melangkah hingga tahap yang terakhir ini, yaitu telah membangun jalan bagi
manusia untuk menjadi Dewa, ini belum pernah ada dalam sejarah. Dahulu yang
benar-benar keluar dari Triloka semua adalah Fu Yuanshen. Di dalam Triloka ada
sebagian yang berhasil berkultivasi dengan membawa tubuh, semuanya juga
merupakan Dewa dalam Triloka. Sedangkan kali ini pengikut Dafa tidak hanya tubuh
manusianya yang akan dikultivasikan ke luar Triloka, saya masih menginginkan
kalian berkultivasi mencapai tingkatan yang berbeda, terus hingga ke posisi raja,
penguasa yang ekstrem tinggi. Ini juga adalah sedang membuktikan kebijakan alam
semesta baru, adalah semacam bentuk penyempurnaan dan pengharmonisan yang
akan dicapai oleh kehidupan kelak, maka ini bukanlah satu hal yang kecil. Tubuh
permukaan berubah hingga pada akhirnya akan mencapai paling murni. Mencapai
taraf yang begitu tinggi, ini adalah hal yang tidak pernah dialami oleh Dewa, tidak
pernah ada Dewa yang berani memikirkannya, karena dalam pandangan mata Dewa,
mereka merasa segala sesuatu yang ada di bawah kotornya bukan main. Kali ini
saya justru telah melakukan hal yang demikian, pencapaian kesempurnaan pengikut
Dafa merupakan contoh yang ada, juga telah membangun jalan ini bagi masa
mendatang. Dikatakan membangun, sesungguhnya kebijakan ini telah tersedia sejak
dini dalam Fa, hanya realisasinya saja.
Mengapa harus dilakukan demikian? Saya tadi sudah mengatakan, alam
semesta ingin disempurnakan dan diharmoniskan, sesungguhnya masih terdapat
banyak sekali faktor lainnya. Jika sudah dibuka jalan tersebut, masih akan
menyelesaikan sebuah masalah yang paling besar, hal yang tidak pernah ada Dewa
berani membayangkan sebelumnya dalam alam semesta. Apakah kalian tahu
bagaimana eksistensi Dewa? Kalian yang pernah pergi ke wilayah bagian tengah
Amerika Serikat, pernah melihat di A.S. ada beberapa gunung yang tidak ditumbuhi
pepohonan, batu yang menyembul terbuka, terutama di bagian selatan, sisi selatan
bagian tengah, kelihatannya seperti manusia, juga sangat mirip Dewa. Batu-batu itu
ada sebagian seperti Bodhisattva, Buddha, masih ada yang wujudnya seperti Dewa
lainnya. Mengapa demikian? Sesungguhnya itu adalah padanan dari Dewa, dia
adalah bagian terendah dari Dewa. Dahulu Dewa mempunyai suatu hubungan
perpadanan dengan planet permukaan, mereka mempunyai sebuah sistem sirkulasi
kehidupan. Dewa menjamin tidak rusaknya batu-batu, sedangkan eksistensi batu itu
juga menjamin jiwa para Dewa; sekali batu itu rusak, maka tubuh Dewa-nya segera
tercerai-berai, ada Dewa jatuh ke bawah karenanya, demikianlah hubungannya.
Sesungguhnya adalah dikendalikan oleh Dewa yang lebih tinggi. Sedangkan
hubungan perpadanan ini bukanlah proses dari partikel kecil membentuk partikel
besar, partikel besar membentuk partikel yang setingkat lebih besar, yang
merupakan partikel membentuk partikel, dia adalah dari hakiki materi yang makin
lama makin sedikit, yaitu sifat materi makin lama makin menghambar, terus
menghambar hingga kriteria tubuh Dewa; pada hakikatnya materi juga makin lama
makin ringan, terus hingga mencapai kondisi Dewa pada tingkat berbeda, Dewa
yang paling tinggi. Tentu saja juga makin menawar dan makin murni. Saya dahulu
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mengatakan, saya katakan pengikut Dafa datang dari Eropa menghadiri konferensi
Fa, datang menumpang pesawat terbang, kelihatan pergerakannya sangat jauh,
akan tetapi dipandang dari mata Dewa, partikel bumi ini kecilnya seperti butiran pasir
kecil, pergerakan anda seolah-olah tidak ada pergerakan. Ini adalah manusia.
Sesungguhnya para Dewa, mereka juga terdapat keterbatasan Dewa yang berlainan.
Dewa di masa lampau pergerakan mereka juga berada dalam lingkup batas mereka,
keterbatasan ini disebabkan adanya hubungan perpadanan dengan batu di atas
bumi. Mereka tidak dapat terpisah dan juga tidak dapat membawa pergi batu pada
planet permukaan dari alam semesta ini, kehilangan batu yang berpadanan itu dia
sama seperti kehilangan akar, kehilangan jaminan jiwa, maka akan hancur terceraiberai. Ini adalah yang belum pernah saya utarakan kepada kalian. (Tepuk tangan)
Saya hari ini mengutarakan masalah ini, adalah memberi tahu bahwa masalah
ini semuanya sudah diselesaikan. Mengapa saya mengatakan bahwa Dewa masa
mendatang, alam semesta masa mendatang sangat indah sekali? Ingin
membicarakan setiap hal yang indah tentu harus membicarakan sepotong Fa yang
sangat panjang, baru dapat dibicarakan dengan jelas. Menurut penglihatan saya,
Dewa masa mendatang betul-betul dapat berperan mukjizat, mereka tidak perlu lagi
berpadanan dengan batu semacam ini di bumi, Dewa dari perangkat sistem lainnya
juga tidak perlu berpadanan dengan batu ataupun materi lainnya dari partikel
permukaan yang ada di dalam perangkat sistem mereka. Karena dahulu Dewa jika
tidak memiliki padanan dari materi yang paling rendah dan paling besar, dia akan
kehilangan sistem sirkulasi materi, sehingga jiwanya tidak terjamin, dia mempunyai
hubungan yang begini. Dengan demikian apakah anda semua pernah pikirkan? Batu
adalah terbentuk dari molekul, dapat dikatakan demikian pula tubuh manusia, jika
kalian telah berhasil mengultivasikan tubuh materi paling permukaan dari manusia,
bukankah kalian sendiri telah membawa jaminan yang pokok ini? Pergi ke mana
anda juga tidak dikekang oleh pembatasan ini, namun harus dapat memenuhi syarat
kemurnian dan kesucian dalam tingkat tersebut. Saya juga beri tahu anda semua,
saya telah membuat hal-hal yang paling tidak baik menjadi hal yang kondisinya
paling baik, paling indah sempurna di tengah pelurusan Fa. (Tepuk tangan)
Dewa yang berbeda tingkat, sesungguhnya terdapat lingkup keterbatasan di
dalam tingkat mereka yang berbeda, serta keterbatasan dari kehidupan di satu
tingkat tersebut. Bagi manusia, belum pernah ada siapa pun yang menceritakan
kepada manusia bagaimana kondisi keberadaan Dewa, juga tidak diizinkan
diungkapkan kepada manusia. Alam semesta lama akan habis tercerai-berai dengan
tuntas, apa pun akan berlalu, apa yang saya katakan semua adalah masa lalu. Masa
akan datang bukanlah demikian, adalah sangat indahnya. Dewa masa mendatang
sama sekali terlepas dari kekurangan Dewa masa lalu itu, berubah menjadi lebih
indah, lebih mulia dan lebih mukjizat. Oleh karena itu, pelurusan Fa pada badan
langit tidak hanya dikarenakan tatanan alam semesta sudah tidak benar, sehingga
perlu diluruskan kembali, atau Fa yang dahulu sudah tidak beres sehingga perlu
diluruskan kembali, bukan hanya sebatas itu, jika hanya demikian, coba anda semua
pikirkan, sesungguhnya tidak usah saya yang mengerjakan. Karena ingin dari
dasarnya menyelesaikan banyak sekali masalah maka barulah saya datang. (Tepuk
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tangan) Saya sama seperti kalian, biarpun Shifu bagaimana mengatakannya, tubuh
permukaan Shifu ini terlihat sama seperti kalian, di sini kita memang berpenampilan
manusia. Tetapi anda sekalian tahu, kalian adalah orang Xiulian, secara hakiki kalian
juga berbeda dengan manusia. Tentu saja, antara saya dengan kalian masih
terdapat sebuah perbedaan, dahulu saya juga pernah mengatakan kepada kalian, di
sini saya tidak banyak membicarakannya lagi.
Pendek kata kalian di dalam Xiulian, harus memanfaatkan waktu mengultivasi
diri sendiri dengan baik, tak peduli bagaimana sibuknya, lebih banyak lagi urusan,
kalian juga tidak boleh mengabaikan belajar Fa dan Xiulian bagi diri sendiri, ini
adalah jaminan dasar bagi kalian untuk dapat melakukan dengan baik pekerjaan
membuktikan kebenaran Fa ini, juga merupakan jaminan bagi kalian untuk dapat
melangkah menuju paling akhir. Banyak hal terlihat seolah biasa-biasa saja, namun
keindahan yang tak terbatas serta kemegahan nan agung semua berada di
dalamnya. Ketiga hal ini jika kalian dapat melakukan dengan baik, apa pun berada di
dalamnya, merangkum segalanya. Waktu untuk dapat membuktikan kebenaran Fa
sudah tidak banyak. Anda sekalian lihatlah kejahatan segera akan tak berdaya.
Kalian yang duduk di sini, semua juga melangkah maju kemari semenjak 20 Juli
tahun 1999, situasi ketika itu dan sekarang, anda sekalian telah melihatnya, tak
peduli kejahatan di sebagian tempat di Tiongkok masih begitu merajalela, namun
juga telah berbeda. Di seluruh dunia juga sama, Orang-orang makin lama makin
jelas terhadap penganiayaan kejahatan ini, orang-orang di dunia menjadi sadar.
Kejahatan juga telah diberantas hingga taraf yang demikian baru ada perubahan
yang begini, setelah kejahatan diberantas orang-orang baru dapat menyadari. Dapat
dikatakan penganiayaan kejahatan ini sudah tidak dapat dipertahankan lebih lanjut,
waktu yang tersisa bagi kejahatan juga tidak banyak lagi; jika sebelum tibanya arus
dahsyat pelurusan Fa, kekuatan lama menganggap dia tidak dapat mencapai fungsi
untuk menguji pengikut Dafa dan menegakkan keagungan De bagi Fa ini, maka
kekuatan lama akan menyuruh mereka turun dari panggung sejarah, masuk ke
dalam pintu tanpa kehidupan, peristiwa ini dengan demikian selesai. Oleh sebab itu,
anda sekalian haruslah manfaatkan waktu, anda sekalian di dalam proses waktu
terakhir sebelum selesainya ini, benar-benar harus berbuat semestinya terhadap diri
sendiri, melakukan dengan baik pekerjaan yang terakhir. Shifu membimbing kalian
bukan untuk mencetuskan revolusi. (Hadirin tertawa) Shifu bukanlah mengajak kalian
untuk merebut kekuasaan manusia biasa, Shifu adalah membimbing kalian untuk
Xiulian. (Tepuk tangan) Yang kalian ungkap adalah kejahatan, yang diungkap adalah
kejahatan dari kekuasaan berandal ini, tujuannya adalah mengekang kejahatan ini,
memberantas kejahatan, memberantas penganiayaan terhadap Dafa dan pengikut
Dafa. (Tepuk tangan) Bukan ingin mendapatkan sesuatu benda manusia biasa di
tengah manusia biasa. Oleh karena itu di saat kalian melakukan pekerjaan, haruslah
berdasarkan pada titik tolak pengikut Dafa ini dilakukan. Harus membuat hal-hal
yang kalian lakukan itu dapat dimengerti oleh manusia biasa, jangan membuat
manusia biasa menganggap kita sedang berusaha mendapatkan sesuatu dari
manusia biasa, mutlak bukan demikian! Tentu saja, sampai hari ini, yang tidak
mengerti juga adalah permukaan manusia, orang-orang di dunia sesungguhnya
mengerti. Mengapa dikatakan mengerti? Karena kehidupan apa pun juga terdapat
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satu sisi mereka yang mengerti, dia tahu Dafa adalah demikian halnya. Satu periode
waktu yang lalu dikarenakan unsur-unsur kejahatan ini telah memisahkan
permukaan manusia dengan sisi manusia yang dapat mengerti itu, serta menguasai
sisi permukaan manusia yang tidak mengerti. Sekarang unsur-unsur tersebut semua
sedang berangsur-angsur diberantas, diberantasnya makin lama makin banyak,
yang tersisa makin lama makin sedikit, orang-orang di dunia juga makin lama makin
sadar.
Kalian bukankah telah melihat wabah yang muncul di Tiongkok saat ini?
Bukankah ini merupakan wabah besar telah datang menjelang? Dengan perkataan
manusia adalah langit sedang menghukum manusia. Kedatangannya ditujukan
khusus kepada siapa, kita pengikut Dafa semua jelas, yaitu ditujukan khusus kepada
orang-orang yang tidak pantas diselamatkan, tidak dapat diselamatkan di dalam
pengikut Dafa mengklarifikasi fakta, sedangkan bagi setan busuk kejahatan, orangorang tersebut juga merupakan bagian yang tak ada gunanya. Ini adalah
pembersihan yang pertama kali. Langit sedang menghukum kejahatan, sedangkan
pihak komunis Tiongkok masih saja berbohong untuk menutupi angka kematian
orang, saya beri tahu anda sekalian, angkanya cukup besar, lagi pula dia masih
belum mencapai klimaks. Walaupun orang-orang di dunia merasa sangat
menakutkan, sesungguhnya yang benar-benar menakutkan masih belum berawal. Ini
masih bukan merupakan pembersihan besar-besaran yang benar-benar saat
dimulainya Fa meluruskan dunia manusia, saat tibanya pembersihan besar-besaran
itu akan lebih menakutkan, itu adalah datang ditujukan kepada seluruh dunia. Orang
jahat di kala menjadi garang, langit tidak ditakuti, bumi pun tidak ditakuti, namun di
saat malapetaka datang menjelang di hadapannya, dia akan bengong tercengang.
Lihatlah, tahun ini adalah satu tahun yang sangat ramai, ada banyak peristiwa akan
terjadi.
Ada banyak praktisi yang bergegas datang dari luar daerah mungkin juga ada
banyak persoalan yang ingin ditanyakan kepada saya. Waktu pembicaraan saya
tidak akan terlalu lama, saya tidak ingin menyita waktu anda sekalian terlalu banyak.
Kalian merasa ada masalah yang harus ditanyakan kepada Shifu, maka kalian
tulislah lembaran kertas dan diserahkan ke atas, saya akan menjawabnya bagi anda.
(Tepuk tangan dalam waktu panjang)
Saya juga sekalian mengemukakan satu hal kepada anda sekalian, Shifu
sungguh menggunakan hati yang maha belas kasih menghadapi semua makhluk,
pada setiap arena juga adalah demikian. Setiap konferensi Fa dari Dafa, asalkan
saya hadir, saya seyogianya menyebut kalian semua sebagai pengikut Dafa. Semua
praktisi yang bertemu dengan saya di arena terbuka, saya juga menyebut kalian
semua sebagai pengikut Dafa. (Tepuk tangan) Tetapi ada sebagian di antara kalian
bukanlah orang yang pernah menjalin takdir pertemuan dengan saya dalam sejarah,
adalah datang masuk di tengah pengajaran Fa kali ini, dibicarakan secara relatif
maka penderitaannya lebih banyak. Praktisi semacam ini terdapat baik di daratan
Tiongkok maupun di luar daratan, penderitaan bagi kalian perwujudannya tidak sama,
akan tetapi, dalam hal penyingkiran sifat-sifat hati manusia, dalam hal tekanan
pikiran semuanya tidaklah ringan. Tak peduli bagaimana keadaan anda, tetapi Shifu
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pasti akan memberikan perlakuan yang sama kepada semuanya. Asalkan anda
berada di tengah pengikut Dafa, Shifu akan membimbing anda sebagai pengikut
Dafa. (Tepuk tangan) Tetapi, kalian sendiri harus melakukannya dengan baik.
(Tepuk tangan) Saya lihat penganiayaan ini dan pekerjaan kalian membuktikan
kebenaran Fa di tengah penganiayaan ini, semuanya juga sudah sampai pada masa
akhirnya, waktu sudah tidak banyak, mereka yang belum melakukan dengan baik,
kalian sendiri haruslah berpikir sejenak, kalian benar-benar haruslah memikirkan
sejenak diri sendiri. Saya pertama kali menyampaikan peringatan begini kepada
pengikut Dafa. (Tepuk tangan) Dapat atau tidak mencapai kesempurnaan tergantung
pada diri anda sendiri.
Ada sebagian orang masih saja melakukan hal yang disembunyikan, hal yang
sangat kotor, hal yang tidak semestinya terhadap Dafa, hal yang tidak sesuai dengan
predikat pengikut Dafa, saya juga tidak memandang beda terhadap anda. Ketika
saat terakhir anda tidak dapat melangkah menuju kesempurnaan, anda harus
bertanggung jawab terhadap diri anda sendiri! Shifu bukan menakut-nakuti siapa.
Siapa menyia-nyiakan kesempatan takdir sejarah ini, siapa menyia-nyiakan
kesempatan ini, ketika anda telah mengerti bahwa yang anda sia-siakan itu apa,
kendatipun disuruh hidup, anda juga tidak ingin hidup lagi! Jangan mengira Shifu
selalu berbelas kasih, kalian lalu menganggap remeh belas kasih Shifu! Pengikut
Dafa mempunyai kriteria, Fa juga mempunyai kriteria, bukan dengan anda sekalian
bersama-sama bertindak asal-asalan lalu sudah dapat melewati cobaan. Lubuk hati
setiap orang juga sedang tersentuh, setiap orang juga sedang mengultivasi diri
sendiri secara nyata, setiap orang juga sedang memikirkan bagaimana bertanggung
jawab terhadap jiwa sendiri! Mengapa ada sebagian orang dari kalian tidak
sanggup?! Shifu sungguh cemas melihat anda! Shifu sungguh cemas melihat anda!
Biarpun Shifu hari ini mengucapkan beberapa kata ini dengan keras, mungkin sudah
semestinya saya menggunakan palu berat, jika tidak sudah tak berefek lagi.
Seandainya saya tidak dapat menolong anda, itu juga merupakan penyesalan saya
yang paling besar. Bila anda dapat merasa cemas seperti saya, itu sudah baik.
Baiklah, selanjutnya saya menjawab pertanyaan anda sekalian.
Pengikut: Seluruh pengikut Dafa Jinan kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut Dafa Austria kirim salam kepada Shifu. Pengikut Dafa kota
Wulumuqi, propinsi Xinjiang, kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Ketika sejumlah bencana datang menimpa manusia, misalnya peristiwa
"11 September," penyakit SARS saat ini, dan penganiayaan gila-gilaan terhadap
pengikut Dafa, atau penangkapan besar-besaran terhadap pengikut Dafa di
Tiananmen pada tanggal 1 Oktober 2000, tubuh saya selalu mendadak timbul reaksi
penghapusan karma yang kuat, tetapi dengan cepat sudah berlalu. Apakah ini
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disebabkan saya sedang menanggung dosa bagi orang-orang di dunia, atau ada
sebab-sebab lainnya?
Shifu: Kalian setiap orang juga berada di dalam Xiulian, masih belum waktunya
membicarakan perihal menanggung sesuatu untuk siapa-siapa. Mungkin saja itu
merupakan sebuah bentuk yang diciptakan oleh kekuatan lama pada waktu yang
bertepatan. Karena kekuatan lama dahulu mengaturnya sangat mendetail.
Jangankan menanggung untuk orang lain, yang punya kalian sendiri juga susah bagi
kalian untuk menanggungnya. (Tertawa) Akan tetapi, juga tidak dapat disangkal ada
kalanya kalian tidak dapat melewati cobaan dengan baik, ada keterikatan dalam hati,
atau setelah salah melakukan sesuatu hal namun tidak menyadarinya dan lain
sebagainya, maka kekuatan lama atau kehidupan jahat datang mengganggu,
menyebabkan rasa tidak nyaman pada tubuh. Kejadian seperti ini telah banyak
terjadi pada satu periode waktu sebelumnya.
Pengikut: Di dalam perjalanan sejarah panjang yang megah nan sendu, mengapa
kebanyakan orang melakoni peran yang tidak dikehendaki diri sendiri?
Shifu: Ini sangatlah sederhana. Setiap orang sama seperti bermain sandiwara,
kekuatan lama mutlak tidak akan menyuruh anda berperan sesuai kehendak anda
sendiri, mereka pasti akan mengatur segalanya, yaitu seperti ada sebuah buku
skenario. Dapat juga dikatakan, pertunjukan ini harus mencapai kondisi macam apa
pada masa sejarah yang berbeda, manusia menyiapkan apa, setelah melewati
periode sejarah ini kemudian apa, terus hingga pada akhirnya memperoleh Fa, apa
manfaatnya terhadap perolehan Fa, mereka memang mengaturnya demikian, oleh
karena itu ada banyak hal tidaklah sejalan dengan keinginan manusia.
Pengikut: Mengapa harus membicarakan "terbentuk-bertahan-rusak-musnah" begitu
lama waktunya, setelah itu baru terpikir akan "sempurna harmonis tak
termusnahkan?"
Shifu: Anda memikirkannya secara manusia. Bagaimana anda tahu "begitu lama
waktunya"? Di dalam tingkatan berbeda alam semesta terdapat waktu yang berbeda,
yang menyebabkan panjang-pendeknya waktu bagi kehidupan dalam lingkup yang
dibatasi oleh waktu dari tingkatan berbeda. Alam semesta dasarnya sudah berapa
lama? Anda melihat saya meluruskan Fa sudah sekian lama waktunya, padahal
adalah sekejap. Dalam waktu sekejap ini ada tempat yang sudah melewati waktu
puluhan tahun, beberapa puluh tahun, ada tempat yang hampir bersamaan, ada
tempat yang sudah melewati beberapa puluh juta tahun, beberapa ratus juta tahun,
ini disebabkan oleh pembatasan waktu bagi kehidupan dalam ruang dimensi yang
berbeda, anda tidak dapat berpijak pada waktu manusia di sini untuk memikirkan hal
tersebut.
Pengikut: Saya ada dua buah pertanyaan, mohon Shifu menjelaskan. Mencari ke
dalam dari orang Xiulian dengan introspeksi dari manusia biasa apa bedanya?
Shifu: Saya pikir pertanyaan ini adalah…. (Hadirin tertawa) Kalian sudah tahu apa
yang akan saya katakan, namun saya tetap mengatakannya: ini sepertinya diajukan
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oleh orang yang baru masuk belajar. Perihal Xiulian Dafa, setiap pengikut
mengklarifikasi fakta di tengah manusia biasa, kelihatannya apa bedanya dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh manusia biasa? Kalian semua adalah orang Xiulian,
apa bedanya orang Xiulian dengan manusia biasa? Kalian makan nasi, manusia
biasa juga makan nasi, namun secara hakikat tidaklah sama, tujuan dasarnya, titik
tolaknya berbeda, tujuan kehidupan yang ingin dicapai berbeda, sedangkan secara
dasar perubahan tubuhnya juga tidak sama. Manusia di dalam pengejaran sesuatu
sedang terus-menerus menimbun karma, pengikut Dafa di dalam Xiulian yang tiada
hentinya sedang melenyapkan karma, agar tubuh sendiri secara terus-menerus
bertransformasi ke arah tubuh Dewa. Dapatkah ini dikatakan sama? Kelihatannya
adalah sama. (Tepuk tangan)
Pengikut: Shifu pada saat menyinggung reinkarnasi dari dinasti-dinasti Tiongkok,
ada mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah Qing besar (Shifu: Saya tidak
mengatakan A.S. adalah Qing besar, bukan?) (Hadirin tertawa) Australia adalah Xia,
tetapi Perancis adalah sebuah negara yang bersejarah sangat panjang, apakah ini
salah cetak atau ada makna terkandung yang lainnya?
Shifu: Hai, (hadirin tertawa) anda juga memanggil saya Shifu, saya akan jawab
untuk anda. (Hadirin tertawa, tepuk tangan) Sebenarnya saya tidak mengatakan A.S.
adalah Qing besar, yang saya katakan A.S. adalah Ming besar. (Hadirin tertawa)
Perancis adalah Qing. Tentu ini masih dibicarakan secara garis besar pada
keseluruhan, bukan setiap orang dari bangsa itu semuanya demikian, karena di
dalam sejarah masih ada yang datang bereinkarnasi secara tunggal dalam jumlah
yang tidak sedikit, di berbagai daerah berlainan juga ada. Perancis adalah sebuah
negara yang bersejarah beberapa ratus tahun, adalah negara yang paling baik
dalam mempertahankan kesenian pada peradaban manusia kali ini. Buku juga tidak
ada yang salah cetak.
Pengikut: Saya adalah pengikut yang memperoleh Fa setelah 20 Juli. Ketika gejala
karma penyakit timbul, jika menganggapnya sebagai karma penyakit untuk diakui,
apakah berarti mengakui pengaturan kekuatan lama? Apakah harus memancarkan
pikiran lurus?
Shifu: Saya di dalam "Zhuan Falun" sudah pernah mengatakan kepada anda semua,
tidak berarti penghapusan karma adalah semata-mata penghapusan karma,
walaupun anda telah Xiulian, anda tidak dapat mengatakan bahwa saya tidak perlu
lagi membayar karma apa pun, dilenyapkan saja maka sudah selesai, ini tidak benar.
Karma kalian itu dikarenakan kalian telah melakukan hal-hal buruk dalam sejarah,
telah melakukan hal-hal buruk dalam masyarakat manusia, maka timbullah karma.
Jika karma yang terutang itu tidak dibayar adalah tidak benar, maka anda sekalian di
saat membayar karma dalam Xiulian akan menderita. Jika tidak menanggung
penderitaan, karma itu tidak diangkat, maka tidak ada perasaan apa pun, seperti
tiupan angin. Kalian tentu tahu, kalian waktu itu di dalam kelas ceramah, ada praktisi
di antara kalian yang pernah mengikuti kelas ceramah yang Shifu selenggarakan,
ketika Shifu begitu mengibaskan tangan, ketika kalian keluar dari kelas ceramah
dengan tanpa penyakit, merasa ringan sekujur tubuh, seluruh tubuh anda ringan
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mengambang, tidak ada perasaan berpenyakit, bukankah demikian? (Tepuk tangan)
Tetapi tidak boleh semuanya Shifu yang menanggungnya untuk anda, maka anda
harus Xiulian diri sendiri. Saat anda benar-benar mencapai taraf tingkatan itu, Dewa
begitu melihat: karma anda semuanya lenyap karena diangkat? Anda bukan dengan
cara berkultivasi naik ke atas? Apakah ini dapat dibenarkan? Tidak boleh. Di dalam
penghapusan karma akan ada penderitaan, dengan demikian akan dapat meningkat,
begitulah hubungannya.
Perihal apakah ada gangguan kekuatan lama, ketika anda sedang mengubah
tubuh paling permukaan diri sendiri, masih terdapat sebagian yang harus ditanggung
oleh kalian sendiri, namun secara relatif tidaklah begitu besar, tidak berpengaruh
terlalu besar terhadap pembuktian kebenaran Fa. Pada saat ada kesulitan besar
yang muncul, itu pasti adalah kejahatan sedang mengganggu, harus memancarkan
pikiran lurus untuk memberantasnya! Hal yang dilakukan pengikut Dafa hari ini
adalah membuktikan kebenaran Fa, adalah hal yang paling agung dan paling sakral,
jika anda katakan bahwa pada masa krusial saat saya sedang melakukan pekerjaan
Dafa, menyelamatkan semua makhluk, muncul sesuatu masalah, itu pasti adalah
gangguan. Anda sendiri harus mempertimbangkannya secara arif. Jangan
berketerikatan bahwa begitu saya menderita, saya merasa tidak nyaman, maka saya
anggap ini pasti adalah gangguan; begitu saya menderita, saya merasa tidak
nyaman lalu saya tidak melakukan lagi, saya langsung memancarkan pikiran lurus.
Tentu, memancarkan pikiran lurus boleh saja, Gong yang anda pancarkan ke luar,
dia dapat menangani apa yang patut dia tangani, yang tidak patut dia tangani,
sebagaimana Gong juga melakukan sesuatu sesuai dengan Fa, karena di dalam
Xiulian anda, Gong dihasilkan dari kultivasi yang berdasarkan kriteria Fa. (Hadirin
tertawa) Maka saya pikir, anda sekalian lakukanlah dengan arif.
Pengikut: Antara Zhu Yuanshen dan Fu Yuanshen apakah juga terdapat hubungan
sebab musabab yang ditakdirkan?
Shifu: Ada yang punya hubungan sebab musabab yang ditakdirkan, ada yang tidak
punya hubungan tersebut. Yang saya bicarakan adalah manusia biasa, bukan
pengikut Dafa. Orang-orang di dunia, saya sering menemukan bahwa orang itu
adalah si anu dalam sejarah, tetapi di tempat lain saya juga menemukan ada
seseorang juga adalah si anu dalam sejarah, bahkan di A.S., tempat yang terpisah
jauh ini, saya menemukan masih ada gejala semacam ini. Mengapa demikian? Itulah
pertanda manusia mempunyai Zhu Yuanshen dan Fu Yuanshen, masih ada unsurunsur lainnya, saya juga pernah mengatakan manusia masih mempunyai unsur dari
tubuh fisik manusianya, maka mungkin saja di dunia pada waktu bersamaan eksis
beberapa orang yang adalah seseorang itu dalam sejarah, terdapat banyak
fenomena semacam ini.
Pengikut: Pengikut Dafa dari kota Harbin kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian.
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Pengikut: Biarpun situasi bagaimana sulit dan berbahaya, kejahatan bagaimana
merajalela, kami pasti akan mengikuti Shifu menempuh dengan baik jalan yang
terakhir. Mohon Shifu legakan hati.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Saya percaya, saya
sekarang benar-benar percaya. Pada saat dimulainya penganiayaan kejahatan
tanggal 20 Juli 1999, saya hanya dapat melihat apakah kalian dapat diandalkan.
(Tertawa) Apakah kalian ingat dahulu, sebelum tanggal 20 Juli 1999, saya pernah
mengucapkan kata yang demikian? Saya katakan sekalipun saya hanya berhasil
menyelamatkan satu orang, maka pekerjaan saya juga tidaklah sia-sia. (Tepuk
tangan) Saya beri tahu anda sekalian, pada saat itu dalam hati saya tidak ada dasar,
saya tidak tahu nanti bila benar-benar sampai pada saat-saat yang menentukan,
apakah kalian dapat melewatinya. Tentu saja, jika benar-benar ada satu yang
berhasil dalam kultivasi, saya tentu suruh dia mewakili alam semesta, apa pun juga
telah ada. (Tepuk tangan) Tentu, (tertawa) sekarang sudah bukan hanya satu ini.
Anda semua telah melihat, saya hari ini sudah benar-benar percaya. Pikiran lurus
pengikut Dafa siapa pun juga tidak dapat merusaknya, berhasil atau tidak, itu
merupakan masalah prestasi pengikut Dafa di masa pelurusan Fa, masalah orangorang yang mempunyai jodoh di dunia apakah dapat tertolong atau tidak, sedangkan
hal pelurusan Fa pada badan langit pastilah berhasil.
Pengikut: Saya mewakili pengikut Dafa di Beijing kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Saya masih ada satu pertanyaan, yaitu dalam hal apakah seseorang itu
adalah mata-mata, apakah dia itu yang sudah diubah pendiriannya, masalah ini
apakah boleh ditanyakan kepada Shifu?
Shifu: Saya memandangnya demikian, baik diubah pendiriannya ataupun tidak, itu
adalah urusan manusia, yang saya lihat adalah dasar dari kehidupan itu. Setiap
orang bila tidak dapat melangkah dengan baik di jalurnya, akan menyebabkan noda
bagi sejarah pribadinya, akan menyebabkan kerugian yang tak dapat ditutup bagi
masa depannya. Akan tetapi, demi menyelamatkan semua makhluk, Shifu
mencurahkan belas kasih yang paling besar. Saya sudah mengatakannya dalam
ceramah Fa dahulu, saya tidak peduli anda itu mata-mata, atau anda adalah orang
yang melakukan sesuatu, saya juga menganggap anda sebagai manusia. Pertama
anda adalah manusia, hanya pekerjaannya yang berbeda. Jangan dikarenakan
pekerjaan anda berbeda lalu anda mengabaikan kesempatan takdir yang sulit
ditemui sejak jauh lampau ini, haruslah bertanggung jawab terhadap jiwa sendiri.
Saya tidak dapat dikarenakan bedanya pekerjaan anda lalu saya tidak
menyelamatkan anda. Akan tetapi, kembali pada perkataan semula, saya juga tidak
dapat dikarenakan pekerjaan anda spesifik, anda telah melakukan pekerjaan yang
merusak Dafa, anda telah melakukan hal yang tidak semestinya terhadap Dafa,
terhadap pengikut Dafa, saya lalu dapat memperkenankan anda mencapai
kesempurnaan, anda akan dipertahankan pada masa mendatang. Begitu hubungan
di antaranya. Tentu, kesempatan masih ada, penganiayaan ini belum selesai, akan
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tetapi waktu sudah sangat mendesak. Bagaimana melakukan, bagaimana menutup
kerugian, itu adalah urusan kalian. Manfaatkanlah waktu!
Pengikut: Ada orang yang tidak dapat melepaskan Dafa juga tidak dapat
melepaskan sifat manusia. Secara permukaan juga sedang berkultivasi, melakukan
sedikit hal pelurusan Fa, namun pada hakikatnya sedang membangkitkan
perselisihan, menciptakan masalah, yang lebih parah melakukan bunuh diri,
homoseksual. Orang semacam ini akhirnya akan bagaimana? Apakah masuk jalur
iblis? Dan orang-orang yang membela mereka akan bagaimana jadinya?
Shifu: Saya telah tahu semua itu. Jika bukan sangat terpaksa saya tidak ingin
mencampakkan mereka. Oleh sebab itu, terhadap masalah ini saya sedang
mengamati, sedang melihat. Sebaiknya orang-orang ini bila ingin memperlakukan diri
sendiri semestinya maka cepatlah sadar, cepatlah sadar. Jika anda betul-betul
mempunyai tekad, anda katakan kepada pengikut Dafa tentang hal-hal yang pernah
anda lakukan, ini mungkin lebih baik. Waktu tidak bisa menunggu lagi, saya benarbenar cemas demi kalian. Jangan mengolok-olokkan belas kasih Shifu. Fa
mempunyai kriteria.
Pengikut: Bagaimana dengan lebih baik membantu sesama praktisi agar mencapai
peningkatan secara keseluruhan?
Shifu: Sesungguhnya, hal-hal konkret ini masih harus kalian sendiri yang
melakukannya. Keagungan De adalah kalian yang membangunnya sendiri, jalur
Xiulian ini adalah kalian sendiri yang membuka jalannya. Jika setiap hal kecil saya
yang memberi tahu anda bagaimana melakukannya, anda akan kehilangan
kesempatan untuk menegakkan keagungan De. Di atas jalur pelurusan Fa ini, di
dalam jalur Xiulian ini, sudah pasti ada penderitaan, pasti ada bermacam-macam
konflik, juga pasti akan ada orang seperti yang disinggung praktisi tadi. Karena
kekuatan lama menganggap intern pengikut Dafa anda begitu murni, tidak ada
gangguan apa pun, bagaimana mereka dapat menyingkirkan sejumlah sifat hati yang
tidak baik? Bagaimana dapat membuktikan bahwa Dafa anda adalah tampil ke luar
dari kondisi yang begitu rumit, dan dari situlah keagungan De ditegakkan? Oleh
sebab itu kekuatan lama tentu akan berbuat sesuatu, mengatur beberapa orang dan
permasalahan, ini adalah yang ingin dilakukan oleh kekuatan lama. Saya tidak
mengakui semua itu. Lalu mengapa saya tidak memberantas orang-orang tersebut?
Saya tadi sudah mengatakan, saya telah mencurahkan belas kasih yang paling
besar, saya menanti perubahan diri mereka sendiri, menanti agar mereka jangan
sampai kehilangan kesempatan takdir kali ini. Saya berpikir secara demikian. (Tepuk
tangan)
Pengikut: Bagaimana agar kita dapat lebih baik meningkat secara keseluruhan,
membubung secara keseluruhan?
Shifu: Anda semua saling berkoordinasi dengan baik tentu dapat berhasil
mewujudkannya. Taraf kondisi setiap orang tidak sama, saya sekarang beri tahu
pada kalian, Shifu telah melihat di antara praktisi dengan praktisi, jarak
perbedaannya ada sudah terpisah jauh. Dahulu tidak nyata, sekarang sudah terpisah
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jauh, makin sampai pada akhirnya, jarak perbedaannya makin besar, maka di dalam
pemahamannya pasti ada yang tidak klop. Kuncinya adalah bagaimana kalian
berkoordinasi dengan baik, bagaimana menyelaraskannya dengan baik.
Pengikut: Amerika Latin mempunyai peran apa di dalam pelurusan Fa? Kita yang di
Amerika Latin harus bagaimana melakukannya agar lebih baik?
Shifu: Ada praktisi di sebagian daerah berhubung pengaruh dari lingkungan dan
status pribadi, bahkan juga di bidang ekonomi, sehingga sangat sulit dalam
melakukan pembuktian kebenaran Fa, Shifu tahu semua itu. Walau bagaimanapun,
kalian adalah harapan bagi kehidupan di sana! Kelak kalian akan dapat melihatnya.
(Tepuk tangan) Saat ini dalam suatu bangsa, suatu negara jika tidak ada pengikut
Dafa, dapat dikatakan akan menyebabkan kesulitan besar bagi mereka, setidaknya
adalah demikian. Oleh sebab itu tak peduli di sana terdapat berapa banyak pengikut
Dafa, bagi bangsa itu dapat dikatakan, itu sudah merupakan harapan.
Pada suatu hari ada praktisi menanyakan kepada saya, apa yang disebut
"karunia Buddha bergelora"? Manusia bagaimana dapat memahaminya! Dikatakan
Buddha maha belas kasih, menolong manusia dalam kesusahan dan penderitaan, ini
adalah karunia Buddha bergelora, manusia memang demikian dangkal
pemahamannya. Coba anda semua pikirkan, tak peduli diri anda berada di mana, di
bangsa mana, daerah mana, negara mana, kelihatannya anda adalah seorang
manusia biasa yang lazim saja, anda adalah sebuah kehidupan. Sesungguhnya di
mana pun juga ada orang yang mempunyai hubungan takdir dengan anda. Tidak
hanya sebatas ini, saya dahulu sering mengatakan pada anda semua, terbentuknya
partikel adalah dari partikel mikroskopis tak terhitung yang bertingkat-tingkat
membentuk partikel yang tinggi setingkat, lalu dari partikel yang tinggi setingkat
membentuk partikel yang lebih tinggi setingkat, secara demikian terus-menerus
membentuk jadi partikel yang besar, sedangkan di dalam setiap tingkat partikel juga
terdapat kehidupan yang tak terhitung banyaknya. Seandainya partikel kecil itu
diperbesar untuk dilihat, akan terlihat seperti bumi, seperti planet dengan kehidupan
yang tak terhitung berada di atasnya. Coba anda semua pikirkan, tubuh manusia
terbentuk dari berapa banyak partikel? Ini adalah termasuk dalam lingkup anda
sendiri. Namun manusia juga adalah sebuah kehidupan yang tubuhnya berada
dalam lingkup suatu lingkungan, ibarat sepotong karet busa terendam dalam air.
Dunia ini seperti air, kehidupan dan materi pada tingkat mikroskopis banyaknya
seperti densitas dari air itu. Biarpun diri anda berada di mana, di dalam lingkup anda
tentu ada kehidupan mikroskopis dengan jumlah sangat besar yang berpadanan
dengan tubuh anda. Maka seseorang di dalam Xiulian, tidak hanya tubuh anda yang
bertingkat-tingkat telah dikultivasi dengan baik, bahkan sel dari partikel yang
bertingkat-tingkat pada tubuh anda semuanya sudah berwujud seperti anda. Akan
tetapi pernahkah anda pikirkan? Di atas sel partikel itu setelah diperbesar, bukankah
terlihat masih ada kehidupan yang tak terhitung, mungkinkah ada kehidupan yang
berwujud serupa manusia? Lalu ada berapa banyak sel semacam ini?
Sesungguhnya sel anda dapat dikatakan merupakan suatu planet bagi kehidupan
mikroskopis di situ. Apakah sebatas sel? Sel terbentuk dari berapa banyak partikel
mikroskopis? Sel atau partikel mikroskopis yang berwujud serupa anda adalah raja
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dari segala kehidupan dalam partikel itu, kehidupan tak terhitung yang ada di
dalamnya semua berada di bawah penguasaannya. Jika anda tidak berkultivasi
dengan baik, sel pribadi anda juga tidak dapat dikultivasi dengan baik; jika anda telah
berkultivasi dengan baik, sel pribadi anda telah dikultivasi dengan baik, maka
kehidupan yang berada di dalam lingkup penguasaan sel pribadi anda juga telah
dikultivasi dengan baik. Coba anda semua pikirkan, dengan berhasilnya satu
kehidupan dalam kultivasi akan membuat berapa banyak kehidupan ikut berhasil
dikultivasi?
Dalam pandangan Dewa, tidak berarti kehidupan besar berharga, kehidupan
kecil lalu tidak berharga. Kalian tahu bukan, bahwa di dalam dunia yang kecilnya
sangat mikroskopis juga terdapat Buddha. Kehidupan tidak diukur dari besar kecilnya,
mereka adalah sama, strukturnya tidak ada perbedaan apa pun, hanya berhubung
partikel yang membentuknya telah menyebabkan bentuk tubuh mereka yang besar
kecil. Kehidupan adalah sederajat. Coba anda semua pikirkan, jika seseorang telah
berhasil dalam kultivasi dan terselamatkan, maka akan ada berapa banyak
kehidupan yang tak terhitung dan tak terbatas turut berhasil dikultivasi? Turut
terselamatkan? Namun di dalam proses berhasilnya kultivasi, betapa besar
kebijakan dan perhatian yang perlu dicurahkan untuk mengimbangi setiap kehidupan
yang ada di dalam kelompok kehidupan yang tak terhitung dalam mikroskopis dan
makroskopis! Seperti juga menyelamatkan anda, harus menyelesaikan persoalanpersoalan mereka. Apa yang disebut karunia Buddha bergelora? Coba anda semua
pikirkan, ketika menyelamatkan seseorang, Buddha yang menyelamatkan orang itu
akan mencurahkan berapa besar pengorbanan? Bagi semua makhluk hidup yang
ekstrem mikroskopis yang berpadanan dengan anda, memperlakukan mereka sama
seperti kalian di dalam proses Xiulian, pertama-tama tubuhnya diselaraskan menjadi
baik, membuatnya dapat memperoleh Fa, membuat mereka dapat terus maju, masih
harus menyelesaikan karmanya. Betapa detail serta mahabesarnya pekerjaan ini!
Tanpa hati yang belas kasih sanggupkah mengerjakan hal demikian? Oleh sebab itu,
manusia biasa bagaimana dapat memahami beberapa huruf dari "karunia Buddha
bergelora?" Coba anda semua pikirkan, bila seseorang telah berhasil dalam kultivasi,
itu berarti telah berhasil mengultivasikan sebuah perangkat sistem yang raksasa dan
mahabesar. Saya tadi mengatakan, perkataan saya diucapkan dengan berkelakar,
jika hanya satu orang saja yang berhasil dalam kultivasi, saya menyuruh orang itu
menunaikan pembangunan alam semesta, tak peduli badan langitnya berapa besar,
saya membuat segala struktur yang ada dalam alam semesta terangkum di dalam
lingkup tubuhnya. Saya telah mengatakannya demikian, kalian jangan
memikirkannya terlalu banyak, Shifu sanggup melakukannya, begitulah maksud dari
perkataan ini. Oleh sebab itu, kalian wahai pengikut Dafa, biarpun diri anda berada di
mana, anda juga akan mendatangkan kemujuran yang tak terhingga bagi kehidupan
di pihak itu, akan mengukuhkan fondasi masa mendatang bagi mereka, yaitu fondasi
untuk memperoleh penyelamatan kelak. Demikianlah halnya.
Pengikut: Dapatkah Shifu memperbincangkan sejenak, bagaimana pengikut Dafa
berjalan lurus dalam hal penggunaan uang dan materi pada masa pelurusan Fa ini?
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Shifu: Memang betul, pada masa pelurusan Fa terdapat sebuah perubahan keadaan
yang spesifik. Sejarah Xiulian pribadi kalian telah dipisahkan dengan sebuah garis.
Bagian itu adalah Xiulian, semua harus demikian melaluinya, akan tetapi bentuk
masyarakat hari ini berbeda dengan bentuk masyarakat dahulu. Anda semua telah
melihat, dikarenakan kehadiran ilmu pengetahuan modern, telah menciptakan
banyak alat transportasi dan media massa yang modern, dengan demikian anda
semua coba pikirkan, terutama media massa ini, seorang individu menyampaikan
pembicaraan di suatu tempat, dalam waktu yang bersamaan, seluruh dunia akan
mengetahui, mendengar dan melihatnya, pengaruh semacam ini sangatlah besar.
Dari pihak kekuatan lama, kejahatan memanfaatkan perangkat benda tersebut untuk
menganiaya dan berbohong, pengikut Dafa mengandalkan sebuah mulut untuk
mengklarifikasi, kadang-kadang terasa sulit untuk menyelamatkan lebih banyak
orang. Tentu saja, kalian dengan satu memerankan sepuluh, memerankan seratus,
namun bagaimanapun juga adalah sedang mengungkap sebuah kebohongan dan
kejahatan yang dibuat oleh seluruh perangkat mesin dari sebuah negara, jadi masih
sangat sulit. Oleh sebab itu anda sekalian seyogianya menggunakan mass media
manusia semacam ini untuk membuktikan kebenaran Fa, menyingkap kejahatan dan
menyelamatkan semua makhluk, pada prinsipnya tidaklah salah. Karena ilmu
pengetahuan modern telah membentuk sebuah masyarakat yang spesifik semacam
ini, maka anda sekalian di dalam membuktikan kebenaran Fa memerlukan sejumlah
dana untuk melakukan hal tersebut. Kendati demikian, hingga saat sekarang, saat
semua ini sudah hampir berakhir, kita tidak pernah mengambil uang sepeserpun dari
negara mana pun, pemerintah mana pun, organisasi apa pun, atau perusahaan apa
pun, semua pekerjaan kita dilakukan dengan pengeluaran yang berasal dari gaji atau
penghasilan pengikut Dafa sendiri.
Kekuatan lama sedang mengekang, mereka beranggapan, dengan kalian
berbuat demikian barulah luar biasa, dalam keadaan yang begitu sulit kalian dapat
membuktikan kebenaran Fa, sungguh luar biasa, telah menegakkan keagungan De.
Maka kekuatan lama sedang dengan jahatnya mengganggu saya meluruskan Fa,
mengganggu pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa, juga telah mengendalikan
dukungan orang-orang di dunia terhadap Dafa, secara mati-matian menghalangi
sumber dana masyarakat. Pengikut Dafa di dalam membuktikan kebenaran Fa selalu
menghadapi kesulitan ekonomi, bahkan ada praktisi yang sangat sulit dalam
kehidupannya. Dalam keadaan yang demikian, anda sekalian sedang membuktikan
kebenaran Fa, sedang melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh
pengikut Dafa, memang sungguh luar biasa. Akan tetapi pengaturan kekuatan lama
tidak saya akui. Peristiwa yang begitu serius, seluruh alam semesta sedang
diluruskan Fa, sedang menciptakan masa mendatang bagi alam semesta baru! Fa
sejak dini sudah ada, saya datang dengan membawa Dafa yang sempurna dan
harmonis ini, tidak perlu makhluk kehidupan dari bertingkat-tingkat mengukuhkan
sesuatu bagi Fa, tidak perlu makhluk kehidupan dari bertingkat-tingkat maupun
manusia biasa memberikan sesuatu apalagi bagi Dafa. Ini adalah konsep-konsep
serta unsur-unsur dari kekuatan lama yang terbentuk dahulu dalam sejarah, mereka
menggunakan prinsip hukum lama dari masa periode "rusak-hancur-musnah"
sedang mengganggu pelurusan Fa, efek yang ditimbulkan semua adalah merusak.
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Sekalipun saya telah mengatakan demikian pada anda semua, kalian juga tidak
boleh mengumpulkan dana dari praktisi yang hidupnya mengandalkan penerimaan
gaji. Pada prinsipnya tidak boleh mengumpulkan dana di antara praktisi, perkataan
ini saya telah ucapkan sejak dini. Di antara pengikut Dafa ada yang berdagang, ada
yang uangnya lebih banyak sedikit, mereka dengan sukarela mengeluarkannya
untuk melakukan beberapa hal, itu boleh-boleh saja, namun harus memerhatikan
batas-batas selayaknya. Praktisi kita umumnya di dalam membuktikan kebenaran Fa,
melakukannya dengan uang penghasilan sendiri, ini secara prinsip tidak ada
masalah, tidak ada yang perlu dibicarakan, karena dengan mengeluarkan
penghasilan sendiri untuk membuktikan kebenaran Fa, menyelamatkan semua
makhluk, itu adalah keagungan De. Pengikut Dafa bersama-sama melakukan
beberapa hal di dalam keadaan yang khusus, misalnya kalian ingin mendirikan
perusahaan media dan sebagainya, lalu bersama-sama mengumpulkan sejumlah
dana untuk melakukannya, ini pada prinsipnya juga tidak menyalahi apa-apa, karena
ini bukanlah Dafa sedang melakukan sesuatu, melainkan para pengikut Dafa sendiri
sedang mendirikan perusahaan di dalam masyarakat, itu adalah pekerjaan
masyarakat, adalah pengikut Dafa secara spontan mengorganisirnya untuk dilakukan,
bukan Dafa sendiri yang melakukan. Tentu saja, ini adalah pengikut Dafa sedang
menciptakan fasilitas yang memudahkan bagi klarifikasi fakta. Namun sekalipun
demikian, saya beri tahu anda semua, juga tidak boleh sesuka hati mengumpulkan
dana dari praktisi umumnya, hal ini sudah merupakan harga mati. Sedangkan bagi
yang lebih punya, yang tidak menimbulkan pengaruh apa pun bagi kehidupannya,
mereka mengeluarkan sedikit dana untuk melakukan pekerjaan Dafa, ini tidak
termasuk dalam keadaan yang saya katakan, karena bagaimanapun juga mereka
adalah sangat tertentu. Saya sejak dulu tidak pernah menyuruh kalian
mengumpulkan dana semacam iuran anggota, seperti dalam agama meminta
sumbangan uang. Semua ini tidak boleh dilakukan.
Pengikut: Perihal kultivasi "Shan". Saya merasa ada banyak hal tidak dilakukan
dengan baik adalah disebabkan kultivasi "Shan" yang tidak cukup?
Shifu: Perkataan ini haruslah diucapkan secara demikian: terhadap manusia di
dunia kita sedapat mungkin menyelamatkannya, berlaku baik terhadapnya; tidak
hanya berlaku baik, juga harus menyelamatkan semua makhluk dengan belas kasih.
Di dalam penganiayaan ini, yang paling dicelakakan sesungguhnya adalah manusia
di dunia. Kehidupan jahat memang ingin menggunakan penganiayaan ini untuk
menghabiskan jiwa manusia masa mendatang. Oleh sebab itu, kita harus berbelas
kasih kepada manusia di dunia, harus mengklarifikasi fakta kepada mereka dan
menyelamatkan mereka, jangan membuat mereka tersingkirkan di dalam waktu
sekejap saat Fa meluruskan dunia manusia.
Akan tetapi, ketika kalian memancarkan pikiran lurus, yang diberantas
kebanyakan adalah kehidupan paling jahat dalam berbagai ruang dimensi, termasuk
juga polisi bengis yang tidak dapat ditolong lagi di dunia. Oleh sebab itu dalam
menghadapi semua ini, terutama kehidupan amburadul dari ruang dimensi lain yang
merusak manusia, saya pikir kita tidak dapat bersikap sopan, juga tidak perlu
membicarakan kebaikan apa pun terhadap mereka; tetapi kita juga tidak
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menggunakan cara jahat, lebih-lebih tidak boleh dengan kejahatan mengatasi
kejahatan. Mereka yang mencelakakan manusia di dunia, mencelakakan semua
makhluk dan mengganggu Dafa tentu tidak boleh eksis lagi, haruslah diberantas
dengan menegakkan telapak tangan. Tentu, sebagai pengikut Dafa, kalian adalah
berkultivasi "Shan", kalian tidak mempunyai satu sisi jahat itu, tetapi yang harus
diberantas maka berantaslah. Juga tidak perlu marah, tidak perlu melampiaskan
kejahatan dan kebencian terhadap mereka. Kita tetap adalah belas kasih,
memancarkan pikiran lurus untuk memberantas mereka yang seharusnya tidak boleh
ada, demikian halnya.
Pengikut: Kami datang dari Kanada, kami mengajukan tuntutan perkara sudah dua
tahun, perkembangannya sangat lamban, apakah karena kami melakukannya tidak
baik?
Shifu: Sudah melakukannya sangat baik. Saya sering mengatakan, kita tidak
mengejar perolehan atau kehilangan dalam dunia, bukankah demikian? Saya
melakukan suatu hal paling mengutamakan proses, karena di dalam proses tersebut
dapat membuat orang-orang mengenal fakta sebenarnya, di dalam proses dapat
menyelamatkan orang-orang di dunia, di dalam proses dapat menyingkap fakta
sebenarnya. Akhirnya dia divonis dan dijebloskan ke dalam penjara, harus dilihat
apakah dapat mencapai efek yang terbaik untuk menyelamatkan manusia di dunia
dan menyingkap kejahatan, juga agar orang-orang melihat akibat dari kejahatan,
dengan demikian menggentarkan mereka. Tentu saja, di tengah manusia biasa dia
divonis bersalah, maka bagi orang-orang di dunia, telah terbukti bahwa kita adalah
benar. Ini tentu baik. Dapat mencapai efek yang demikian tentu lebih baik, Shifu juga
menyetujui. Tetapi anda semua acap kali menitikberatkan pada hasilnya, tidak
memerhatikan bagaimana kalian di dalam proses tersebut supaya fakta yang harus
diklarifikasi dapat diklarifikasinya hingga mencapai tujuan. Apa yang seharusnya
diketahui oleh orang-orang dapat diketahui oleh mereka, itu barulah benar-benar
membuktikan kebenaran Fa dan mengklarifikasi fakta. Di mana timbul masalah
kalian mengklarifikasinya, tidak hanya dilakukan demi mengembangkan tuntutan
perkara, melainkan adalah demi mengklarifikasi fakta; namun tuntutan perkara
tersendat di situ, berarti di situ tentu memerlukan klarifikasi fakta, mungkin tuntutan
perkara itu dengan sendirinya akan terdorong maju. Jika di dalam proses tersebut
anda semua telah memahaminya, orang-orang di dunia juga telah diselamatkan,
bahkan mereka mengetahui akibat dari dimanfaatkan oleh kejahatan serta jahatnya
orang yang memanfaatkan itu, mereka juga sudi mengakui kesalahannya, saya pikir
tuntutan perkara tersebut tidak perlu diperkarakan lagi juga boleh, tidak perlu harus
menghukumnya hingga bagaimana. Dia telah mengakui kesalahan, telah
memberikan kompensasi, orang-orang di dunia juga telah mengetahui, itu sudah
cukup. Walaupun pengikut Dafa tujuan utamanya adalah menyelamatkan manusia di
dunia, namun terhadap mereka yang sangat jahat, betul-betul tidak dapat dibiarkan.
Saya berbicara dari sudut pandang menyelamatkan semua makhluk dengan belas
kasih, terutama menitikberatkan pada apa yang harus dilakukan di tengah proses,
tentu harus dilakukan dengan baik; perihal hasilnya bagaimana, seyogianya
memanglah demikian.
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Pengikut: Saya sebagai pengikut mengalami gangguan karma penyakit sudah
sekian lama, terutama ketika berlatih meditasi dan memancarkan pikiran lurus, di
saat berniat memusatkan pikiran terasa gangguannya hebat sekali, kadang-kadang
susah bernapas, juga sakit-sakit.
Shifu: Shifu mengutarakan Fa tidak dapat khusus ditujukan pada seseorang, saya
juga tidak secara khusus mengutarakannya terhadap keadaan anda. Ada beberapa
praktisi kita memang pernah terjadi keadaan yang tidak selayaknya, tetapi saya beri
tahu anda semua, kebanyakan dikarenakan dua macam sebab. Pertama adalah
praktisi baru, proses Xiulian anda itu dengan proses membuktikan kebenaran Fa ini
telah melebur menjadi satu, sudah semestinya anda yang memikulnya, maka Xiulian
pribadi anda berjalan seiring dengan pembuktian kebenaran Fa. Satu lagi adalah
diganggu. Perihal diganggu ini, anda jangan selalu beranggapan bahwa siapa telah
mengganggu saya niscaya harus dibasmi, siapa pun tidak boleh mengganggu.
(Hadirin tertawa) Tetapi mengapa anda tidak berpikir sejenak, mengapa dia
mengganggu anda? Mengapa anda dapat diganggunya? Apakah diri sendiri terdapat
suatu keterikatan? Ada yang tidak dapat dilepas? Mengapa justru tidak melihat pada
diri sendiri? Sebab yang sebenarnya terletak pada diri ini, dia baru dapat menyusup
celah kekosongan! Bukankah anda ada Shifu yang memerhatikan? Sekalipun
seorang manusia biasa di hari ini memekikkan sepatah kata "Falun Dafa baik," Shifu
sudah harus melindunginya, karena dia telah memekikkan perkataan ini di tengah
kejahatan, jika saya tidak melindunginya tentu tidak boleh, apalagi kalian sebagai
orang Xiulian? Masih ada praktisi tertentu betul-betul telah menderita penyakit tak
terobati, coba anda semua pikirkan, ada berapa banyak orang yang berpenyakit
berat serta menderita penyakit tak terobati sebelum belajar Fa, setelah belajar Fa
semuanya telah sembuh, lalu mengapa ada sebagian praktisi malah tidak sembuhsembuh? Apakah Dafa berbeda dalam menghadapi para makhluk? Apakah saya
sebagai Shifu ini berbeda dalam menghadapi para praktisi? Saya benar-benar ingin
bertanya sejenak kepada kalian: apakah anda sedang sungguh-sungguh berkultivasi?
Apakah anda sungguh-sungguh telah berbuat menurut tuntutan Dafa?! Di dalam
mengklarifikasi fakta, apakah anda melakukannya dengan mentalitas manusia biasa
yang bersikap tidak puas terhadap penganiayaan Dafa, ataukah betul-betul berpijak
pada sudut pandang pengikut Dafa di dalam membuktikan kebenaran Fa dan
menyelamatkan semua makhluk? Kekuatan lama memang telah mengatur sebagian
orang masuk, mengapa kebanyakan dapat berhasil maju, sedangkan diri sendiri
justru tidak berhasil? Bukankah Fa saya diutarakan untuk anda?
Ketika timbul masalah, ketika merasa ada sesuatu yang tidak semestinya,
haruslah melihat pada diri sendiri, coba lihat di mana letak kesalahan sehingga
disusupi celah kekosongan oleh kejahatan. Jika ada kesalahan haruslah diketahui,
kemudian dilakukan dengan baik. Kalian jangan lupa, bahwa kalian adalah pengikut
Dafa di masa pelurusan Fa! Kalian adalah datang untuk membuktikan kebenaran Fa!
Xiulian memang menderita, di dalam membuktikan kebenaran Fa kejahatan makin
garang, yang dapat melangkah ke depan, dia pasti adalah raja dari semua makhluk.
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Pengikut: Lima menit pertama di saat memancarkan pikiran lurus, bolehkah
menggunakan kata kunci yang Shifu ajarkan kepada kami untuk memberantas
kejahatan?
Shifu: Di saat memancarkan pikiran lurus tidak berarti selalu melafal kata kunci,
anda melafal satu kali sudah cukup, sudah akan berfungsi. Kecuali dalam keadaan
khusus. Anda merasa tidak bisa hening, kemudian dari mula mengonsentrasikan
pikiran lurus, itu boleh saja, namun juga adalah suatu yang sementara.
Sesungguhnya di saat benar-benar dapat hening, pikiran saat itu sudah cukup
menggetarkan langit dan bumi, apa pun dapat dilakukan, seketika itu seolah-olah
segala sesuatu yang terangkum dalam lingkup anda telah dibekukan dan
dikekangnya. Anda ibarat sebuah gunung, seketika telah mengekang mereka. Oleh
sebab itu pikiran anda jangan selalu tidak mantap, jika tidak mantap maka tidak
dapat mencapai hasil yang demikian.
Pengikut: Bolehkah menyisipkan Jingwen seperti "Fa yang lurus" dan "Tathagata" di
dalam acara televisi "Fang Guang Ming" yang bersesuaian untuk ditayangkan
kepada orang-orang biasa?
Shifu: Saya pikir semestinya tidak ada masalah, buku-buku saya bahkan dijual di
pasaran, semestinya tidak ada masalah. Mengenai bagaimana melakukannya
secara konkret, berapa banyak yang harus kalian sisipkan dan tayangkan, semua itu
adalah hal yang kalian sendiri tangani, Shifu hanya dapat mengatakan tidak
bermasalah. Namun juga jangan menggunakan perkataan Shifu ini untuk memaksa
praktisi yang berbeda pendapat dengan diri sendiri -- Shifu telah mengatakan maka
kita harus melakukannya demikian, itu tidak boleh. Karena melakukan pekerjaan
media, harus bagaimana mengaturnya supaya baik, bersama-sama koordinasi dan
menyesuaikannya dengan baik.
Pengikut: Suatu hari ketika menyebarkan materi klarifikasi fakta, seorang bapak dari
rombongan tour Beijing berkata, agar saya mewakili dia menyampaikan salam
kepada Shifu di saat bertemu Shifu. Saya juga mewakili pengikut Dafa dari Nong An
kota Changchun mengirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan) Orang yang mengerti fakta
sebenarnya juga makin lama makin banyak, maka akan ada perwujudan seperti ini.
Tahun itu ketika saya berada di Beijing, orang-orang di seluruh kota Beijing
semuanya juga tahu saya, tak peduli dia Xiulian atau tidak, mereka juga tahu ada
seorang guru besar Li. (Tertawa) Walaupun penganiayaan sangat parah, namun
orang-orang dalam hatinya juga mengerti. Para praktisi di dalam mengklarifikasi
fakta juga telah membuat orang-orang yang tidak memahami Dafa kemudian telah
mengerti fakta sebenarnya, praktisi di dalam dan di luar negeri Tiongkok semuanya
telah melakukan demikian, makin membuat orang-orang dapat mengenali jahatnya
penganiayaan ini, juga telah membuat orang-orang di dunia timbul semacam rasa
kagum terhadap Dafa, rasa hormat terhadap pengikut Dafa, ini adalah keniscayaan.
Pengikut: Ada sebagian praktisi menerjunkan segenap jiwa raga di dalam pelurusan
Fa, tidak sempat memedulikan perihal makan dan tidur, jarang sekali berlatih Gong,
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menyebabkan sebagian praktisi yang tidak terlalu sibuk juga karenanya tidak berlatih
Gong, mereka beranggapan seolah-olah berlatih Gong tidak terlalu penting.
Shifu: Kalian yang duduk di sini dengarkanlah, semua telah mendengarnya bukan?
Tiga hal yang harus dilakukan dengan baik oleh pengikut Dafa, semuanya harus
dilakukan dengan baik. Gong harus dilatih, sekalipun satu hari anda belum mencapai
kesempurnaan, anda juga harus melatihnya, anda juga harus belajar, tiga hal dari
pengikut Dafa kalian haruslah melakukannya. Ini adalah pasti.
Pengikut: Bolehkah kami mencetak dengan tersusun dan menerbitkan sajak-sajak
Shifu kepada anak-anak? Bolehkah menggunakan karya lukisan dan gambar
gerakan dari praktisi sebagai gambar sisipan?
Shifu: Diperlihatkan kepada anak-anak tidak bermasalah, jika praktisi bersangkutan
menekuni seni lukis, saya pikir seharusnya tidak ada masalah, namun jika yang
melukis adalah orang-orang biasa, harus melalui pengikut Dafa yang menyensornya.
Memang demikian, kalian yang duduk di sini, saya seyogianya menyebut kalian
setiap orang sebagai pengikut Dafa, tetapi anda sendiri berbuat sungguh tidak
seperti pengikut Dafa, saya suruh anda menyensor, masih sungguh sulit kiranya.
(Hadirin tertawa) Maka hal-hal tersebut, saya kira biarlah himpunan Dafa setempat
yang menyensornya.
Pengikut: Di dalam mengklarifikasi fakta, sering merasa diri sendiri kurang
kecerdasan, apakah karena kondisi Xiulian diri sendiri yang kurang baik?
Shifu: Di saat kurang kecerdasan, sering kali dikarenakan anda sedang tergesa,
dalam pikiran tergesa ingin melakukan sesuatu hal, dan memandangnya terlalu
serius, maka timbullah suatu bentuk keterikatan yang lain. Sesungguhnya ada
banyak hal, jika anda membicarakannya dengan hati yang tenang dan damai, serta
menghadapinya secara arif, anda akan menemukan bahwa kecerdasan anda seperti
sumber air yang terus mengalir ke luar, lagi pula setiap perkataan yang diucapkan
mengenai sasaran, setiap perkataan adalah prinsip kebenaran. Begitu anda
berketerikatan, begitu anda tergesa, atau terdapat semacam sifat hati yang sangat
kuat, kecerdasan akan sirna, karena pada saat itu anda kembali lagi pada kondisi
manusia, bukankah demikian? Maka harus sedapat mungkin menggunakan pikiran
lurus, sedapat mungkin menggunakan kondisi orang Xiulian, hasilnya akan sangat
baik.
Sesungguhnya anda semua dalam melakukan hal yang lain juga sama. Di
dalam pikiran lurus pemikiran tidak dibatasi, akan terbuka sangat besar dan luas
sekali, kecerdasan tidak ada pembatasan apa pun.
Pengikut: Shifu tadi menyinggung bahwa tahun ini adalah satu tahun yang ramai,
apakah media kita juga seharusnya menambah daya kemampuan dan berkoordinasi
lebih baik dalam hal mengklarifikasi fakta?
Shifu: Betul, penganiayaan ini dibangun atas dasar kebohongan. Dewasa ini wabah
besar yang terjadi di Tiongkok, mereka ingin menutupinya dengan kebohongan,
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orang-orang di dunia juga telah mengetahui, dengan demikian kalian singkaplah
kebohongan itu, penganiayaan Falun Gong juga dilakukan secara demikian.
Pengikut: Bulan Februari tahun ini saat konferensi Fa di Hongkong, 70 lebih praktisi
Taiwan dideportasi oleh pemerintah Hongkong. Praktisi Taiwan dan Hongkong
melalui jalur hukum, menuntut pemerintah Hongkong. Mohon tanya Shifu,
bagaimana pengikut melakukannya lebih baik dalam hal tersebut?
Shifu: Sesungguhnya, pengaruh yang disebabkan oleh masalah ini di dunia sudah
sangat besar, apa yang dilakukan boleh dikatakan sudah sangat baik. Bagaimana
melakukannya secara konkret? Seyogianya sudah dituntut ke pengadilan, maka kita
lakukanlah secara sungguh-sungguh. Di mana timbul masalah, di situlah perlu
mengklarifikasi fakta. Tak peduli hasil terakhirnya bagaimana, melalui kejadian ini,
kalian akan mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi dengan lebih banyak
orang, akan dapat mengklarifikasi fakta dengan skala besar. Dalam keadaan biasa
anda tidak mempunyai kesempatan, anda berpapasan dengan seseorang lalu
mengklarifikasi fakta kepada dia, rasanya ada sedikit tidak enak bukan? Sekarang
ada suatu hal yang terjadi, maka katakanlah.
Kalian jangan takut pihak konsulat atau mata-mata melakukan suatu hal, begitu
dia menimbulkan masalah, kalian manfaatkanlah kesempatan itu agar lebih banyak
orang mengetahui fakta sebenarnya. (Tepuk tangan meriah) Sesungguhnya sebagai
pengikut Dafa, kalian malah sangat mengharapkan dia menimbulkan sedikit masalah.
(Tertawa) Dia menimbulkan masalah membuat kalian mempunyai kesempatan untuk
mengklarifikasi fakta dan menyingkap kejahatan, bukankah demikian? Kamu
kejahatan begitu datang saya langsung mencengkeramnya, saya membuat orangorang di dunia tahu, tepat adalah saatnya untuk mengekspos mereka.
Pengikut: Bagaimana kita harus memperbaiki diri dalam mengklarifikasi fakta
kepada pemerintah dan media di Eropa?
Shifu: Dewasa ini Eropa sudah mengenal sangat jelas terhadap penganiayaan ini,
hanya saja terdapat sebuah sebab, sebab apa itu? Pemerintah Tiongkok pasca
masalah "4 Juni" (peristiwa Tiananmen), telah mencapai sebuah kesepakatan
dengan banyak negara Barat, yaitu kamu boleh mengkritik masalah HAM saya,
tetapi kamu jangan mengatakannya secara terbuka, kita bicarakan secara privat. Dia
telah mencapai kesepakatan yang demikian dengan banyak negara. Dalam masalah
Falun Gong banyak negara Eropa memang telah membicarakannya, tetapi orangorang di dunia tidak tahu. Tidak ada tekanan dari masyarakat internasional,
kekuasaan jahat tidak akan ambil pusing, maka penganiayaan semacam ini terhadap
Falun Gong makin sewenang-wenang tanpa menghiraukan apa pun, karena tiada
tekanan dari media masyarakat di dunia. Oleh sebab itu orang-orang di dunia tidak
tahu betapa jahatnya penganiayaan, sebagian pemerintah ada yang sengaja tidak
memperkenankan media melaporkannya. Tetapi pembicaraan mereka dengan diamdiam di belakang telah gagal secara tuntas, sama sekali tidak membawa efek, telah
dipermainkan oleh kekuasaan jahat, betul-betul masuk ke dalam perangkap mereka.
Ini adalah kelompok berandal yang paling jahat dalam sejarah, mutlak tidak dapat
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dipercaya. Saya pikir orang-orang di dunia sudah seharusnya mengenalinya secara
sadar, harus mengetahui bagaimana gerangan masalahnya. Dewa tentu akan
memedulikan perbuatan manusia.
Pengikut: Saat ini bagaimana mengelola "situs web Zhengjian" agar lebih baik?
Shifu: (Tertawa) Bagaimana melakukannya secara konkret, sesungguhnya adalah
urusan kalian sendiri, bila dapat menyikapi dengan tepat apa yang kalian kerjakan,
kebijakan kalian akan sepenuhnya dikembangkan. Kalian praktisi yang ikut terjun
dalam pengelolaan "situs web Zhengjian," juga adalah sedang melangkah pada jalan
kalian sendiri. Hal-hal yang konkret saya tidak ikut serta, saya tidak bicara secara
langsung adalah demi meninggalkan kesempatan bagi kalian untuk membangun
keagungan De kalian sendiri di dalam membuktikan kebenaran Fa; jika saya
bergegas telah mengatakan semuanya, maka kesempatan kalian akan hilang. Makin
besar tingkat kesulitannya, keagungan De yang dibangun makin besar. Tentu saja di
saat kalian betul-betul terdapat masalah yang tidak dapat diatasi, betul-betul tidak
dapat dilakukan dengan baik, saya akan berbicara, tetapi sekarang masih bukan
demikian. Hasilnya dapat dibenarkan, boleh dibilang makin dikelola telah makin baik.
Pengikut: Dapatkah Shifu memberikan sedikit petunjuk mengenai berapa besar
upaya yang harus dicurahkan dalam kita menyikapi pendirian departemen luar negeri
A.S. terhadap pentolan Jiang?
Shifu: Mengenai hal-hal tersebut, semua juga adalah hal membuktikan kebenaran
Fa dari pengikut Dafa. Ada sebagian hal, harus bagaimana dilakukan, dalam
keadaan khusus saya akan mengatakannya kepada kalian. Sesungguhnya menuntut
dia di pengadilan Amerika Serikat, Amerika Serikat juga tidaklah terpencil di dunia
internasional, sekarang di Eropa sana bukankah juga telah menuntutnya? Di
samping itu di Perancis sana bukankah juga telah menuntut pentolan "kantor 610"?
Lagi pula, dia sekarang sudah bukan lagi kepala negara, dia juga sudah tidak
memiliki hak kekebalan dari kepala negara. Apa yang dikatakan oleh praktisi kita
sungguh baik, dikatakan bahwa hubungan A.S. dan Tiongkok bukanlah hubungan
dengan dia, saya rasa itu dikatakan dengan sangat baik.
Pengikut: Hongkong menghadapi serentetan permasalahan, dari Undang-undang
23 hingga wabah SARS, di antara praktisi ada sedikit masalah, mohon tanya Shifu
bagaimana kita seharusnya berbuat, baru dapat lebih baik menunaikan misi sejarah
kita sebagai pengikut Dafa?
Shifu: (Tertawa) Hal-hal konkret jika kalian harus juga mengatakannya kepada saya,
maka kalian aturlah sebuah waktu, kalian katakan secara konkret kepada saya, kita
tidak membicarakannya di sini.
Pengikut: Pengikut Dafa dari Qinhuangdao, Shanhaiguan, Dandong, Nanchang,
Dalian kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan)
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Pengikut: Mohon guru terhormat mengucapkan beberapa kata lagi untuk pengikut
Dafa Australia.
Shifu: Selayaknya dikatakan, semenjak tahun lalu setelah saya berbicara dengan
praktisi Australia, perubahan praktisi Australia sudah termasuk sangat besar, namun
saya lihat masih kurang. Dahulu urutannya seharusnya demikian: Amerika Serikat
sini melakukannya sangat baik, kemudian Kanada, Australia, Eropa. Sedangkan
sekarang, saya kira dalam beberapa keadaan Eropa telah melampaui Australia.
Namun Shifu bukanlah mengkritik, karena anda ingin saya mengatakannya. (Tertawa)
Maka saya kira harus melakukannya lebih baik lagi, benar-benar adalah demikian.
Sekali-sekali masih ada masalah yang timbul. Di tempat mana menemui kesulitan
janganlah pergi menghindar, di mana ada masalah di situlah perlu kalian yang
menyelesaikan, perlu kalian mengklarifikasi fakta, kalian harus selalu ingat hal ini! Di
mana begitu timbul masalah, tentu perlu kalian untuk mengklarifikasi fakta. Kalian
jangan pergi menghindar, sekalipun tampaknya dia makin jahat lagi.
Pengikut: Pemahaman yang berbeda tingkat terhadap Fa dari praktisi yang
berlainan daerah, sepertinya terdapat jarak perbedaan yang cukup besar?
Shifu: Mungkin memang demikian, karena lingkungan yang berbeda, jumlah praktisi
seberapa banyak, mungkin mempunyai pengaruh tertentu terhadap para praktisi
dalam saling berbagi pengalaman dan belajar Fa, hanya dapat dikatakan demikian.
Tetapi saya pikir, asalkan anda semua dengan sungguh membaca buku, dengan
sungguh belajar, apa yang anda tidak mengerti, Fashen Shifu juga akan
mengisyaratkan bagi anda, akan membuat anda mengerti. Namun ada satu hal, di
saat anda sekalian belajar Fa jangan mengandung suatu keinginan untuk
mempelajari, haruslah dengan tenang hati sungguh-sungguh belajar Fa, jangan
mengandung suatu tujuan untuk mempelajari. Di saat belajar Fa pikiran jangan
melantur, jika pikiran memikirkan yang lain di dalam belajar Fa, itu tidak benar, tidak
ada apa pun yang berhasil dipelajari. Belajar Fa memang adalah belajar Fa,
gangguan apa pun juga tidak dapat memengaruhi belajar Fa.
Pengikut: Praktisi di daratan Tiongkok yang dihukum penjara atau kerja paksa,
kejahatan tidak mengizinkan mereka belajar Fa dan berlatih Gong, yaitu tidak ada
kondisi untuk Xiulian. Bagaimana mereka mencapai kesempurnaan?
Shifu: Saya juga sering melihat praktisi semacam ini, kamu tidak boleh saya latihan
saya justru berlatih, kamu tidak boleh saya belajar saya justru belajar, saya tidak
mau mematuhi pengaturan kamu kejahatan, bukankah kamu mengancam saya
dengan pilihan hidup atau mati? Tentu saja Shifu di sini mengatakannya, adalah
dikatakan bagi kalian orang Xiulian, sesungguhnya Shifu juga tidak ingin
mengatakan, manusia biasa tidak dapat memahami setelah mendengarnya. Apa
yang saya beritahukan pada anda adalah ketika anda betul-betul dapat
mengesampingkan hidup dan mati, apa pun anda dapat lakukan! (Tepuk tangan)
Di dalam pandangan mata Dewa, pengaturan kekuatan lama juga adalah
demikian, anda satu tangan menggenggam sisi manusia tidak dilepas, tangan lain
menggenggam sisi Buddha tidak dilepas, sesungguhnya anda menghendaki yang
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mana?! Ketika benar-benar dapat dilepas, keadaan niscaya akan berbeda. Daerah
yang mengalami penganiayaan hebat, tempat yang mengalami perusakan serius,
praktisi di sana benar-benar harus berpikir sejenak: sesungguhnya mengapa terjadi
demikian? Ada praktisi mengatakan, penganiayaan telah berlangsung sekian lama,
mereka yang semula penampilannya baik sekarang juga sudah tidak layak lagi, saya
lihat tidaklah demikian. Emas murni makin lama makin tampak nyata, bukankah
demikian? Jika anda benar-benar dapat mengesampingkan hidup dan mati,
keterikatan apa pun sudah tidak eksis lagi. Yang disebut makin lama makin tidak
layak apakah masih eksis? Yang disebut membuat anda begini atau begitu apakah
masih eksis? Yang disebut mengubah pendirian anda apakah masih eksis? Jika
beberapa ratus atau ribuan praktisi di dalam kamp kerja paksa semuanya dapat
berbuat demikian, saya akan lihat apakah kamp kerja paksa masih berani menyekap
kalian? Perkataan memang diucapkan demikian, namun tidak berada dalam
lingkungan tersebut sepertinya mudah saja diucapkan, oleh sebab itu Shifu saat
ceramah Fa di sini enggan membicarakan hal yang di sana. Di sana memang sangat
sulit, tetapi walau bagaimanapun sulitnya, apakah terpikirkan oleh kalian bahwa
masa depan kalian itu apa? Buah status anda di masa mendatang bukankah
memerlukan keagungan De nan agung sebagai dasar? Buah sejati yang ingin anda
dapatkan bukankah Buddha atau Dewa yang pernah membuktikan kebenaran Fa?
Apakah anda betul-betul telah melepas semua sisi manusia dikarenakan hal tersebut?
Apakah betul-betul tanpa keterikatan tanpa kebocoran bagaikan intan tak
tergoyahkan? Jika betul demikian, coba kalian lihat lagi keadaannya akan
bagaimana?
Situs web Minghui memuat sebuah artikel, ada seorang praktisi mengungkap
fakta kebenaran Dafa sepanjang jalan, sambil meneriakkan "Dafa Baik," biarpun
dibawa ke mana, perkataan polisi bengis tidak saya turuti, kamu memukul saya,
mencaci saya dengan lebih garang lagi, saya juga tetap begini. Membuat kamp kerja
paksa itu ketakutan dan buru-buru menolak: kami tidak mau terima. Karena mereka
pikir: Saya tidak dapat mengubah pendirian dia, malah akan memengaruhi banyak
orang lainnya. (Hadirin tertawa) Mereka akan kehilangan bonus. (Tepuk tangan)
Tidak ada jalan lain, kantor polisi membawa dia ke mana untuk ditahan? Apa daya,
akhirnya diantarnya pulang ke rumah.
Dilihat secara permukaan sepertinya perwujudan dari manusia, sesungguhnya
bukan. Ini adalah Xiulian yang telah mencapai taraf demikian, betul-betul telah
mencapai taraf kondisi demikian -- setelah ditangkap saya tidak pernah berpikir
untuk pulang kembali, saya datang kemari memang untuk membuktikan kebenaran
Fa, dengan begitu kejahatan akan takut. Lagi pula dewasa ini jumlah kejahatan
sudah sangat sedikit, makin dibasmi mereka makin berkurang.
Pengikut: Pengikut yang memperoleh Fa sesudah 20 Juli bagaimana menjamin
peningkatan secara keseluruhan dan Xiulian diri sendiri?
Shifu: Perihal Xiulian, anda berkultivasi dengan menuruti permintaan dalam buku
"Zhuan Falun", ini tidak ada masalah. Berkultivasilah secara wajar, hanya saja
penderitaan yang dialami mungkin akan melebur di dalam membuktikan kebenaran
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Fa saat ini. Karena pengikut Dafa sedang membuktikan kebenaran Fa, maka di
dalam membuktikan kebenaran Fa akan ada gejala penghapusan karma, akan ada
penderitaan yang muncul. Maksudnya adalah yang memperoleh Fa sesudah 20 Juli
haruslah sedapat mungkin berbuat dengan baik. Sesungguhnya anda tidak
menanggung lebih banyak, karena praktisi yang memperoleh Fa sebelum 20 Juli,
mereka telah menanggungnya, telah melewati proses tersebut. Perihal Xiulian,
janganlah dibuat gentar oleh kesulitan, tak peduli bagaimanapun, lebih sulit lagi,
jalan yang Shifu berikan kepada anda pastilah dapat dilalui. (Tepuk tangan) Asalkan
anda meningkatkan Xinxing, anda tentu dapat terjang melewatinya.
Pengikut: Ada pengikut mengatakan, saat berlatih Gong di depan konsulat RRT, sisi
Dewa diri sendiri secara alami akan memberantas kejahatan, pemahaman demikian
apakah betul?
Shifu: Secara prinsip ini adalah betul, memang demikian, tidak ada masalah.
Pengikut Dafa begitu duduk di sana, bukankah sisi Dewa yang telah dikultivasi
dengan baik juga telah duduk di sana? Ini tidak ada masalah, tetapi pekerjaan apa
pun juga tidak boleh terikat pada satu hal ini lalu menjadi puas.
Pengikut: Pengikut sekarang masih menemukan, jika ingin menyeimbangkan
dengan baik antara berbelas kasih kepada semua makhluk dan membela
kehormatan Dafa, rasanya sulit sekali, mohon Shifu memberi jalan.
Shifu: Anda ingin membela kehormatan Dafa adalah benar, tetapi bagaimana
membelanya? Anda sumbat mulut dia? Anda berdebat dengan dia? Saya beri tahu
anda semua, anda seyogianya berbelas kasih menghadapi semua makhluk, anda
dengan belas kasih mengklarifikasi fakta kepada orang-orang, begitulah anda
membela kehormatan Dafa, dengan begitu anda dapat membela kehormatan Dafa.
(Tepuk tangan)
Kehormatan Dafa bukanlah dibela dengan cara manusia biasa, melainkan
diwujudkan melalui penampilan bajik dan belas kasih yang sungguh-sungguh dari
setiap pengikut Dafa. Dia bukan hasil ciptaan, bukan diciptakan dengan perilaku
manusia atau cara manusia, melainkan muncul di tengah belas kasih, adalah
sesuatu yang termanifestasi di tengah Xiulian anda dan penyelamatan semua
makhluk. Jika anda semua secara keseluruhan berkultivasi dengan baik, orangorang di dunia akan mengatakan Dafa baik, semua akan menghormati Dafa. Dahulu
saya pernah mengatakan kepada penanggung jawab kita, saya katakan bahwa
penanggung jawab Dafa tidak ditangani seperti manusia biasa, melainkan dilandasi
hati anda itu terhadap Dafa serta tanggung jawab anda sendiri terhadap Xiulian,
adalah diperoleh berkat anda sendiri telah berkultivasi dengan baik, sehingga orangorang mengagumi anda, menghormati anda. Jika anda ada kesalahan namun tidak
mau mengakui, ingin agar orang lain tahu bahwa anda tidak bersalah sehingga
berpenampilan seolah anda tidak bersalah, maka siapa pun juga akan memandang
rendah terhadap anda, karena itu adalah cara manusia biasa. Dafa kita di hadapan
orang-orang di dunia juga demikian, ada orang mengatakan tidak baik, anda
menggunakan cara manusia biasa berdebat dengan dia, anda menyumbat mulut dia,
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atau dengan cara bagaimana, itu akan mempertajam perselisihan. Kita seyogianya
menampilkan diri sendiri dengan baik, belas kasih menghadapi segalanya, anda
tidak perlu bersaing atau berdebat dengan dia, manusia mempunyai satu sisi yang
mengerti, permukaan manusia juga akan terpengaruhi, dia sendiri akan mengatakan
anda baik. Namun perasaan hati praktisi dapat juga dimengerti -- siapa telah
merusak Dafa, anda dalam hati merasa sangat tidak nyaman, maka siapa yang telah
merusak Dafa, anda katakanlah dengan dia. Orang yang tidak dapat diselamatkan
juga ada, orang yang tidak dapat diselamatkan biarkanlah tidak perlu dipedulikan lagi,
juga tidak perlu bersikap keras terhadap dia, juga tidak perlu menyumbat mulutnya,
karena yang benar-benar tidak dapat diselamatkan, tentu ada cara menghadapinya.
Wabah yang timbul di Tiongkok, justru sedang membenahi orang-orang kelompok ini,
yang tidak dapat diselamatkan dia tentu disingkirkan. Itu bukan saya yang
melakukan, adalah kekuatan lama sedang menyingkirkan orang-orang tersebut.
Tentu saja, masih ada Dewa sejati juga sedang menyingkirkan orang-orang bengis.
Peristiwa yang begitu besar jika saya tidak menyetujui, kekuatan lama tentu tidak
berani berbuat.
Pengikut: Dewasa ini di dalam mengklarifikasi fakta, kita menggunakan peristiwa
yang terjadi di tengah manusia biasa, seperti isu SARS, sebagai isi pembicaraan
untuk mengklarifikasi fakta, mengingatkan orang-orang Tionghoa dalam skala besar.
Shifu: Mengingatkan orang boleh saja, jika kalian membicarakannya secara terbuka
di media massa, orang-orang tidak dapat memahami. Anda sekalian boleh
membicarakan di dalam mengklarifikasi fakta, boleh mengingatkan mereka, ini tidak
ada masalah. Banyak orang di tengah masyarakat yang terbentuk oleh ilmu
pengetahuan sudah tidak percaya pada Tuhan, terutama ilmu kedokteran masa kini
juga merupakan sebagian dari ilmu pengetahuan, jika anda membicarakan hal-hal
tersebut mereka mungkin tidak dapat memahami, dengan demikian kejahatan malah
dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengarang kebohongan. Oleh sebab itu
anda sekalian tidak perlu membicarakannya secara terbuka. Boleh menunjukkannya
secara jelas kepada orang-orang tersebut di dalam mengklarifikasi fakta.
Pengikut: Shifu pernah mengatakan bahwa kita sekarang sedang memilih para elite
Xiulian untuk masa mendatang. Pertanyaan saya adalah, saya menemukan
beberapa teman di sekitar saya yang mendukung Dafa, terutama di saat mereka
melakukan sejumlah hal-hal baik untuk Dafa, mereka akan merasakan sejumlah
kesulitan, apakah ini dikarenakan kita mempunyai keterikatan? Sebab ada sesama
praktisi mengatakan, jika terjadi suatu hal pasti anda mempunyai masalah, dalam
hati saya merasa tidak tenang. Apakah mungkin adalah penganiayaan dari kekuatan
lama?
Shifu: Seseorang pada saat sekarang ingin melangkah masuk ke dalam Dafa
adalah sangat sulit, kecuali dia luar biasa teguh. Misalnya ada sebagian orang
setelah belajar Gong, anda menginginkan dia segera menjadi pengikut Dafa, anda
mengajak mereka melakukan sejumlah hal membuktikan kebenaran Fa, maka
kekuatan lama akan mengganggu. Lagi pula kekuatan lama mempunyai sebuah
alasan yang sangat kuat, dengan mengatakan: "waktunya sudah tidak keburu lagi,
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keinginan hati yang dia tampilkan juga tidak begitu kuat," yaitu keinginan hatinya
untuk menjadi pengikut Dafa juga tidak begitu kuat, oleh sebab itu sangat sulit bagi
dia untuk masuk. Anda menginginkan dia melakukan pekerjaan Dafa seperti
pengikut Dafa, kekuatan lama tentu akan mengganggu, demikianlah keadaannya.
Namun ada sebagian juga tidak sepenuhnya begini, terdapat fenomena yang
demikian. Masih ada lagi, sejumlah manusia biasa, mereka ingin mendukung Dafa,
tergerak dari lubuk hatinya ingin melakukan beberapa hal untuk Dafa, dalam hal ini
tidak mendapat gangguan. Dapat dikatakan pengikut Dafa dengan Xiulian manusia
di masa mendatang terdapat sebuah garis batas.
Pengikut: Shifu di dalam "Ceramah Fa Keliling Amerika Utara" pernah mengatakan,
kehidupan yang terakhir itu juga sudah tidak murni lagi, apa yang dimaksud?
Shifu: Betul, kehidupan yang terakhir sudah tidak murni lagi, memanglah demikian,
tetapi alam semesta ini sungguh terlampau besar, bahasa manusia tidak sanggup
melukiskannya. Saya mengatakan kehidupan yang terakhir itu juga adalah
perumpamaan, jika saya benar-benar dapat menggunakan bahasa manusia
menyentuh dia dalam pembicaraan, itu berarti langsung telah mencaci dia. Kalian
tahu, istilah kata "terakhir" ini sampai pada tingkatan tertentu dia akan berubah,
kandungan maknanya telah berubah. Ada praktisi bertanya kepada saya, "satu
tambah satu sama dengan dua" apakah merupakan prinsip kebenaran di atas langit.
Di atas langit tidak menerapkan pemikiran logika manusia. Sampai pada paling akhir
kandungan maknanya berubah, bukan lagi seperti itu. Alam semesta seberapa besar,
badan langit seberapa besar, maha cakrawala yang terakhir seberapa besar, jika
semua itu sudah bobrok, itu pasti dikarenakan oleh dia. Tadi saya berbicara sampai
sebegitu jauh, walaupun pikiran saya telah menyentuhnya dalam pembicaraan,
namun dengan bahasa manusia sepertinya belum menyentuhnya, maka dia di sana
sama sekali tidak tergerak, walaupun tahu persis namun berpura-pura tidak mengerti.
Dia berpikir kalian sama sekali belum menyentuh saya dalam pembicaraan, karena
pengertian bahasa manusia memang terbatas.
Misalnya, Tao berbicara tentang nihil. Dia merasa menurut teori aliran Tao,
adalah dari Wuchi 2 melahirkan Taichi, 3 Taichi melahirkan Liangyi. 4 Liangyi
melahirkan Sixiang. 5 Sixiang melahirkan Bagua. 6 Dia menganggap ketika sampai
Wuchi, itu adalah yang paling tinggi. Yaitu kondisi Hundun, 7 di dalam Hundun, apa
pun tidak ada lagi. Akan tetapi, masih ada Tao yang berpemahaman lebih tinggi
mengatakan, bahkan Hundun juga tidak ada, sama sekali kosong, itulah yang paling
tinggi, apa pun sudah tidak ada lagi. Coba anda semua pikirkan, perkataan ini
bukankah sudah mencapai ujung pembicaraan? Akan tetapi belum mencapai ujung.
Mengapa belum mencapai ujung? Jika apa pun sudah tidak ada, mengapa anda
dapat mengutarakannya dalam perkataan? Sebut saja dia sebagai "apa pun sudah
2

Wuchi (無极).
Taichi (太極).
4
Liangyi (兩儀) -- Dua rupa.
5
Sixiang (四象) -- Empat wajah.
6
Bagua (八卦) -- Delapan lambing.
7
Hundun (混沌) -- Asal mula.
3
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tidak ada"? Sebut saja sebagai "kosong"? Sebut saja sebagai "nihil"? (Hadirin
tertawa) Bukankah demikian maksudnya? Oleh sebab itu, ketika sampai apa pun
juga tidak ada, saat anda terus menyelidikinya ke mikroskopis, ke mikroskopis yang
tak terbatas, anda menemukan dia telah ada lagi, sedangkan bentuk keberadaan
dari kehidupan itu sudah berbeda sangat jauh dengan eksistensi unsur materi dari
badan langit di bawahnya, prinsipnya juga tidak sama, sepertinya di antara mereka
sama sekali bukanlah merupakan satu hal, akan tetapi dia telah ada lagi. Sekalipun
demikian, ketika sampai taraf tertentu dia kembali tidak ada lagi, kemudian sampai
taraf tertentu anda selidiki terus akan menemukan dia telah ada lagi, telah lebih
mikroskopis. Oleh sebab itu anda menggunakan bahasa manusia untuk
mengutarakan dan memahami, tentu tidak dapat memahaminya. Setelah sampai
pada lingkup tertentu yang lebih besar, perbedaan yang muncul akan makin besar,
makin merupakan suatu hal yang lain, oleh sebab itu anda coba katakan kondisi
semacam apa dia itu? Itu betul-betul tidak dapat dilukiskan dengan bahasa manusia.
Kehidupan yang terakhir juga sudah tidak murni lagi. Artinya segalanya sudah tidak
benar, maka harus diluruskan Fa.
Pengikut: Kami sedang memikirkan sebuah konser tentang penghentian
penganiayaan yang melibatkan musisi dari manusia biasa. Bagaimana pendapat
Shifu mengenai konser semacam ini yang melibatkan manusia biasa?
Shifu: Tidak ada pendapat. Manusia biasa ingin turut mengatakan Falun Dafa baik,
tidak boleh tidak memperkenankan mereka mengatakannya. Itu tidak ada masalah.
Sedangkan kehadiran mereka di sini untuk menampilkan sebagian hal-hal manusia
biasa, kalian juga harus memerhatikan, ada beberapa hal apakah dapat dipentaskan
bersama di dalam konser yang diselenggarakan oleh pengikut Dafa? Tentu saja
sejumlah musik klasik itu tidak ada masalah, namun musik pop akhir-akhir ini sulit
dikatakan.
Pengikut: Mohon tanya Guru terhormat bagaimana menangani materi Dafa yang
dibuang oleh manusia biasa? Karena di situ terdapat kata-kata dan simbol yang
sakral?
Shifu: Sesungguhnya, anda semua dalam melakukan hal apa pun juga adalah ingin
menyelamatkan semua makhluk, termasuk materi mengenai fakta sebenarnya itu.
Begitu selebaran disebarkan tentu harus memikirkan bahwa orang akan
membuangnya. Dalam hal ini, sebagai pengikut Dafa tentu menyayangi, tetapi
janganlah marah kepada orang-orang biasa, tetap menghadapinya dengan belas
kasih, jika orang membuang selebaran, itu hanyalah dapat dikatakan dia telah
melewatkan kesempatan takdir. Akan tetapi, bila sampai orang itu benar-benar tidak
dapat diluruskan, tidak dapat ditolong lagi, maka Dewa akan memperhitungkan
perbuatannya sebagai dosa. Shifu pernah mengucapkan perkataan yang begini:
Saya tidak memperhitungkan segala kesalahan yang diperbuat semua makhluk
dalam sejarah, hanya memandang sikap kehidupan tersebut terhadap Dafa di
tengah pelurusan Fa. Tetapi bila kehidupan tersebut benar-benar telah menganiaya
pengikut Dafa, benar-benar bersikap buruk terhadap Dafa, mereka di dalam neraka
akan diperhitungkan sekaligus atas utang lama dan utang barunya. Karena
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kehidupan yang tidak dapat diselamatkan, jika dosa mereka yang terutang di masa
lampau tidak dibayar, itu tidak diperkenankan, oleh sebab itu bagi mereka adalah
utang baru dan utang lama diperhitungkan sekaligus. Pengikut Dafa berkultivasi
"Zhen, Shan, Ren", dengan demikian berbelas kasih terhadap semua makhluk, tidak
boleh bagi mereka yang telah melihat materi kita berbelas kasih, yang tidak melihat
materi lalu tidak berbelas kasih, itu juga tidak benar. (Tertawa) Seyogianya menolong
manusia, haruslah sabar, dengan demikian barulah belas kasih dari pengikut Dafa.
Pengikut: Mohon tanya, unsur kosmos dari kehidupan terakhir itu yang melampaui
kekuatan lama, bagaimana kondisinya di tengah pelurusan Fa? Sebelum pelurusan
Fa alam semesta apakah tidak terpikir oleh mereka untuk menyelamatkan diri?
Ataukah terdapat sebab-sebab lainnya?
Shifu: Unsur terakhir dari kekuatan lama adalah jahat dan egois terhadap pelurusan
Fa itu sendiri, adalah bencana besar alam semesta yang dirancang bagi pelurusan
Fa itu sendiri. Para Dewa dari kekuatan lama di dalam proses transisi, semuanya
mempunyai pengaturan konkret yang mereka inginkan dalam tingkatan mereka yang
berbeda, maka pada setiap tingkat juga telah diatur kesuksesan bagi pelurusan Fa.
Namun ditinjau dengan keagungan De dari Fa, kekuatan lama juga sedang
membasmi setingkat yang di bawah oleh setingkat yang di atas, karena mereka tahu
peristiwa pelurusan Fa ini, siapa yang ikut serta dia tentu dibasmi, karena
bagaimanapun juga ini adalah Dafa alam semesta, makhluk kehidupan dari tingkat
mana pun juga tidak selayaknya ikut mengendalikan. Saya bisa mengatakan
kekuatan lama yang terakhir itu jahat, adalah karena di saat pelurusan Fa berlalu
melewati masa paling akhir, ditemukan bahwa mereka itu semata-mata merupakan
bencana besar yang dirancang bagi pelurusan Fa. Selain dari itu, mereka bukanlah
apa-apa.
Sebelum pelurusan Fa alam semesta, mereka mempunyai rencana mereka
sendiri, yaitu demi kepentingan pribadi dan diri sendiri, saya merasa ada sebagian
masalah sekali dibicarakan, setelah terbuka pembicaraannya menjadi sangat besar,
akan menyita banyak sekali waktu. Setiap pertanyaan yang kalian ajukan, jika saya
bicarakan secara mendetail kepada anda bisa makan waktu beberapa hari, karena
proses yang berkaitan dengannya, makin menuju tingkat tinggi, Fa yang saya
utarakan, akan makin tinggi meningkat bersamaan prinsip yang di bawah, proses
tengahnya jika tidak dibicarakan akan susah dimengerti. Walaupun ia adalah
sempurna harmonis, kalian semua tahu, Falun itu ada yang kecil, ada yang besar,
ada yang lebih besar, Falun adalah sempurna harmonis seperti alam semesta. Akan
tetapi dalam badan langit yang lebih besar masih ada Falun, badan langit yang lebih
besar lagi masih ada, badan langit yang lebih-lebih besar lagi masih ada; badan
langit ada seberapa besar, Falun ada sebegitu besar, sesampainya pada badan
langit tingkat atas, di sana ada prinsip yang lebih besar. Namun prinsip maha
cakrawala secara keseluruhan adalah berhubungan dan sempurna harmonis, oleh
sebab itu prinsip hukum dalam badan langit juga terjadi perubahan yang sangat
besar seiring dengan perubahan tingkatan.
Pengikut: Bolehkah menuntut pentolan Jiang di Taiwan?
32

Shifu: Jika dia telah menganiaya anda, anda boleh menuntutnya. Tidak ada apa pun
yang tidak dapat dituntut. (Tepuk tangan) Asalkan pengadilan mau menerima
pengaduan, anda sudah boleh menuntut dia.
Pengikut: Pengikut membaca "Zhuan Falun" berulang-ulang, selalu tidak dapat
menangkap kandungan makna dari bagian yang berkaitan dengan pelurusan Fa,
apakah dikarenakan kondisi kesadaran yang sangat kurang?
Shifu: Anda ingin dari huruf dalam buku "Zhuan Falun" untuk dapat melihat hal
pelurusan Fa yang sekarang saya suruh kalian lakukan, anda selamanya juga tidak
akan dapat melihatnya. Sebagai seorang pengikut Dafa yang Xiulian, pengikut Dafa
di masa pelurusan Fa, apa yang harus anda lakukan, anda dapat memahaminya dari
"Zhuan Falun", anda dapat mengetahui dari prinsip hukumnya. Tidak hanya dapat
memahami sampai tahap begini, bagaimana melakukannya secara konkret,
bagaimana dapat melakukan dengan baik, jika anda terus membaca buku, hal-hal
tahap berikutnya anda masih dapat melihat, masih dapat ditunjukkan bagi anda.
Tidak hanya sebatas itu, bahkan hingga tahap terakhir masih dapat ditunjukkan bagi
anda. Tak peduli anda berkultivasi seberapa tinggi, semuanya ada di sini. Seorang
pengikut Dafa harus bagaimana berbuat, semuanya ada di sini. Jika anda
mencarinya dari huruf di permukaan, anda tidak akan menemukan.
Pengikut: Yang Shifu bicarakan hari ini adalah "Memperoleh tubuh manusia dengan
abadi adalah leluhur Buddha" betulkah demikian? Pengikut kirim salam kepada Shifu
dengan kedua tangan merangkap di depan dada. (Heshi)
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. Jangan menyimpulkan definisi apa pun
bagi Fa yang saya utarakan, saya belum memberi tahu anda, yang saya utarakan itu
Fa dari tingkat mana, karena di saat saya berceramah Fa, tubuh saya yang
bertingkat-tingkat, terus hingga tak terbatas, semua juga sedang berceramah, yang
kalian katakan itu tingkat yang mana? Biarpun di tingkat mana pun kalian telah
memahami Fa yang saya utarakan, itu juga hanyalah yang kalian pahami pada
tingkat tersebut, tetapi tidaklah terbatas sampai di situ. Termasuk yang tadi saya
bicarakan tentang padanan tubuh manusia, itu bukanlah masalah untuk menjadi
leluhur Buddha, itu adalah masalah kesempurnaan dan keharmonisan dari segenap
perangkat sistem alam semesta, perangkat sistem badan langit dan perangkat
sistem maha cakrawala, lagi pula itu juga telah mengubah masalah mengenai Dewa
yang dibatasi oleh bentuk-bentuk kehidupan pada alam semesta lama dahulu, itu
merupakan masalah yang cukup besar. Oleh sebab itu, kalian setelah melihat
sesuatu, jangan beranggapan, "Oh, inilah dia!" Setelah menyadari sesuatu, lalu
beranggapan, "Oh, inilah dia!" Bukan demikian, itu adalah pemahaman yang kalian
peroleh dari dasar kalian sekarang ini.
Pengikut: Perihal mendorong sesama praktisi melangkah ke luar untuk mengikuti
berbagai kegiatan berbagi pengalaman, namun ada sebagian praktisi berpendapat,
jika sering keluar tentu tidak ada waktu belajar Fa, sedangkan mengklarifikasi fakta
di rumahpun sama juga bisa dilakukan, malah dilakukannya dengan lebih baik dan
lebih banyak.
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Shifu: Seandainya pengikut Dafa betul-betul dapat mencapai kondisi sesuai tuntutan
sebagai pengikut Dafa saat kini, maka anda lakukanlah; jika tidak dapat
mencapainya, itu adalah alasan. Tentu saja, seperti konferensi berbagi pengalaman
yang kalian selenggarakan ini, sesungguhnya masih sangat dibutuhkan. Tetapi saya
tidak menginginkan diselenggarakan terlalu sering, karena para praktisi bepergian ke
sana kemari, akan memengaruhi pekerjaan membuktikan kebenaran Fa lainnya.
Namun konferensi berbagi pengalaman masih perlu diadakan, hanya saja jangan
terlalu sering dilakukan. Ada lagi sejumlah pekerjaan membuktikan kebenaran Fa
juga harus dilakukan, dengan saling bekerja sama dan berkoordinasi. Anda
mengatakan bahwa anda di rumah melakukannya dengan sangat baik, tetapi ada
sebagian hal perlu bekerja sama, perlu usaha dari anda semua, dengan demikian
anda belum melakukannya.
Pengikut: Pengikut kadang kala melihat beberapa hal yang akan terjadi, termasuk
bencana di dunia, apakah boleh dituliskan untuk mengejutkan orang-orang di dunia?
Apakah yang terlihat itu adalah pengaturan dari kekuatan lama?
Shifu: Boleh melakukannya dengan taktik dan bijaksana demi menyelamatkan
semua makhluk. Jangan mengejutkan manusia di dunia, haruslah bertujuan
menyelamatkan semua makhluk. Yang terlihat oleh praktisi ada dua macam keadaan
yang begini. Satu adalah seperti yang tadi telah saya katakan kepada kalian tentang
tubuh ini, tubuh anda yang berada dalam lingkup sistem dari tubuh sendiri. Terutama
bagian yang telah berhasil dikultivasi dengan baik dari pengikut Dafa kita, tubuhnya
juga makin besar, kehidupan yang tercakup dan berpadanan dalam alam semesta
akan makin banyak. Peristiwa yang terjadi di dalamnya, sesungguhnya juga
merupakan sebagian peristiwa yang terjadi dalam alam semesta. Banyak praktisi
memang telah melihat peristiwa yang terjadi dalam tubuh sendiri, tetapi itu juga
merupakan peristiwa yang terjadi dalam alam semesta, karena kita pengikut Dafa,
jika setiap orang dapat berkultivasi dengan baik, setiap orang berpadanan dengan
sebuah badan langit, maka segenap alam semesta sudah termasuk, oleh sebab itu,
kalian memancarkan pikiran lurus adalah begitu penting. Jika betul demikian,
sesungguhnya yang terlihat oleh anda hanyalah kondisi anda di dalam Xiulian, yang
juga hanyalah penampilan anda di dalam Xiulian diri anda sendiri, hanya sebatas itu.
Tentu saja dia dapat memadankan diri ke tempat anda ini dengan bentuk-bentuk
berlainan untuk diperlihatkan bagi anda, kadang-kadang tidak mudah membedakan
dengan jelas dari dalam atau dari luar.
Tentu, ada juga sebagian praktisi melihat sesuatu peristiwa yang akan terjadi
dalam Triloka secara keseluruhan, tetapi akhir-akhir ini sudah jarang sekali, karena
sejarah ini semua telah diatur kembali. Termasuk banyak ramalan, tak peduli pada
masa akhirnya dia tepat atau tidak, tetapi dia akan membikin gentar kejahatan, bagi
manusia di dunia mempunyai fungsi sebagai petunjuk, akan membangunkan
manusia di dunia, oleh sebab itu dia dapat menghasilkan sejumlah efek yang positif.
Pengikut Dafa tidak boleh berbuat menurut ramalan apa pun, anda harus berbuat
menurut Dafa! Anda juga jangan berbuat dengan melihat pada hal-hal yang lain. Di
dalam mengklarifikasi fakta, banyak ramalan sesungguhnya bukankah kalian yang
melakukannya untuk diperlihatkan bagi manusia biasa? Agar manusia biasa dapat
34

menimba pelajaran dari sejarah, manusia masa lampau juga telah menyinggung halhal tersebut, yaitu untuk memperingatkan manusia di dunia. Itu bukan untuk referensi
bagi pengikut Dafa dalam Xiulian diri sendiri! Seandainya pengikut Dafa tidak
menemui babak penganiayaan di hari ini, saya tidak akan memperkenankan anda
mencari ramalan-ramalan tersebut. Bukankah demikian dalilnya? Pengikut Dafa
tentu berbuat menurut Dafa. Kalian sedang menciptakan sejarah, kalian sedang
menciptakan masa mendatang, pengaturan siapa pun juga tidak berlaku. Yang
terlihat oleh siapa pun semua adalah sesuatu dari yang dulu, yang kini telah
mengalami perubahan. Kendatipun sekali-sekali ditemukan beberapa kejadian yang
sama, itu juga adalah sesuatu yang memang perlu diatur demikian di dalam
pengaturan, hanya sebatas itu saja.
Pengikut: Pengikut yang memperoleh Fa setelah 20 Juli, baru-baru ini mengalami
kecelakaan lalu lintas yang amat dahsyat, namun terselamatkan, orang-orang biasa
menyebutnya sebagai mukjizat. Terima kasih kepada Shifu telah memberikan kami
kehidupan yang kedua. Di masa pelurusan Fa terjadi peristiwa semacam ini, apakah
karena terdapat kebocoran sehingga kejahatan menyusup dari celah kekosongan,
ataukah terdapat faktor membayar utang jiwa?
Shifu: Saya pikir ada dua sebab. Yang pertama, apakah ada praktisi yang berbuat
tidak baik sehingga menyebabkan demikian? Satu sebab lagi, apakah ada praktisi
baru? Tentu, praktisi baru akan ada cobaan, tetapi keadaan semacam ini lebih
jarang, umumnya walau ada cobaan juga tidak menimbulkan masalah besar. Tak
peduli bagaimanapun, hal-hal semacam ini jangan dianggap sebagai masalah besar.
Tak peduli bisa terjadi atau tidak, pokoknya sebagai seorang yang Xiulian, tentu
terdapat faktor-faktor yang mesti ada di dalamnya.
Pengikut: Ada beberapa pengikut mengalami penderitaan karma penyakit yang luar
biasa, sudah cukup lama waktu, bolehkah membantunya dengan memancarkan
pikiran lurus secara kolektif?
Shifu: Tentu saja boleh, saya telah membicarakan hal ini pada pertemuan yang lalu.
Namun ada sebagian praktisi, perlu berkata dari lubuk hati sendiri, pertimbangkan
diri sendiri sesungguhnya telah berbuat bagaimana? Sebagai suatu kehidupan yang
begitu agung di masa pelurusan Fa, bagaimana sesungguhnya anda telah berbuat?
Juga jangan begitu timbul masalah lalu mengatakan "Pengikut Dafa bagaimana
sampai terjadi hal semacam ini."
Sudah sejak lama, ada sebagian praktisi justru terdapat keterikatan pokok yang
tidak disingkirkan! Bertumpuk hingga paling akhir, tidak dapat diatasi, maka
penderitaan menjadi besar. Ketika timbul masalah, tidak dicari dari aspek Xinxing,
tidak meningkatkan diri dari dasarnya, agar betul-betul dapat melepaskan hal
tersebut, melangkah maju dengan terbuka dan penuh martabat dari aspek yang lain,
melainkan berpikir secara khusus terhadap hal tersebut: Aduh, kejadian saya ini
mengapa masih belum berlalu? Saya hari ini telah melakukan lebih baik seharusnya
keadaan juga lebih baik, saya besok melakukan lebih baik lagi seharusnya akan
lebih baik lagi tentunya! Dia selalu tidak dapat melepaskan hal tersebut, kelihatannya
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seperti sedang melepas: coba kamu lihat saya sedang melakukan dengan baik.
Anda sedang melakukan dengan baik adalah anda melakukannya demi dia! Anda
belum benar-benar melakukan seperti apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa!
Memang ada sebagian praktisi, bagaimana anda berbuat, sudah seharusnya
benar-benar melihat pada diri sendiri dengan saksama. Sesungguhnya bagaimana
anda telah berbuat? Apakah anda benar-benar dapat terus melangkah seperti
praktisi di daratan Tiongkok yang tetap membuktikan kebenaran Fa di tengah situasi
yang demikian jahat, dapat melepaskan hidup dan mati di tengah perjalanan yang
penuh bahaya dan derita? Seandainya anda benar-benar ditempatkan di sana
apakah sanggup menghadapi? Tentu saja, tidak berarti setiap orang harus
menempuh perjalanan yang demikian, apa yang anda alami sekarang bukankah
sama seperti itu? Dapatkah anda benar-benar melewatinya? Praktisi kita terdiri dari
tiga kategori, saya telah mengatakannya, maka tidaklah sama, perwujudannya di
dalam Xiulian pasti tidak sama. Jangan berperasaan orang lain tidak terjadi masalah
apa pun, pelurusan Fa juga dilakukan dengan sangat baik. Tidak dapat disamakan,
keadaan dasarnya tidaklah sama, tidak ada yang dapat dijadikan referensi. Saya
sudah pernah mengatakan, Xiulian tidak ada referensi, tidak ada contoh. Melihat
orang lain bagaimana melakukan lalu saya juga mengikuti dia? Tidak dapat
disamakan, kondisi anda itu tidak akan muncul pada diri orang lain.
Sesungguhnya ada banyak praktisi, sudah melewati waktu yang begitu lama,
terutama setelah 20 Juli tahun 1999 berlangsung hingga seterusnya, banyak
masalah sudah seharusnya benar-benar dilihat dengan saksama dari dasarnya,
harus tenangkan diri, berpikir dengan sungguh-sungguh. Anda jangan beranggapan
bahwa saya sudah sebagai pengikut Dafa, maka kejadian apa pun tidak seharusnya
ada pada diri saya, jika ada berarti tidak benar; juga jangan beranggapan orang lain
bagaimana anda juga harus bagaimana. Keadaan tiap orang berbeda, kuncinya
adalah anda sendiri sesungguhnya bagaimana melakukannya. Setiap hari dalam
pikiran berketerikatan pada hal-hal manusia biasa, bahkan dipusingkan oleh Qing
hingga tidak keruan, ketika penderitaan datang menjelang, anda malah mengatakan
"Saya pengikut Dafa mengalami penderitaan dalam jangka panjang." (Hadirin
tertawa) Ah, maka dari itu Shifu kadang-kadang berkata dengan keras rasanya tidak
baik, berkata dengan ringan anda malah tidak mau menyadarinya. Peristiwa ini
sudah hampir selesai, kalian harus memikirkan diri sendiri, waktu tidak dapat
menunggu orang!
Di saat benar-benar hari pencapaian kesempurnaan itu, saya beri tahu anda
semua, benar-benar adalah para pengikut Dafa terbang membubung di siang hari,
seluruh dunia dapat melihatnya. (Tepuk tangan) Yang tidak dapat mencapai
kesempurnaan, hari itu anda duduklah di situ menangis! Yang tidak berkultivasi
dengan baik, saya kira menangis pun sudah tidak keburu lagi.
Pengikut: Akhir-akhir ini di sekitar kami terjadi hal mengenai hubungan pria dan
wanita….
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Shifu: Saya kira saya sudah membicarakannya tadi, saya juga berkenan
membicarakan masalah ini. Ada beberapa orang telah melakukan hal yang tidak
sesuai dengan kualifikasi "praktisi Dafa"! Bahkan tidak sesuai dengan sebutan
"manusia," apakah anda masih mengatakan anda sebagai "pengikut Dafa"?! Saya
sedang menanti anda, apakah anda tahu?!
Shifu kadang-kadang melihat hal-hal yang kalian lakukan itu, benar-benar
sangat sedih; akan tetapi sampai saya benar-benar mencampakkan anda, Shifu juga
benar-benar merasa pedih, sungguh tidak ingin begitu mudah mencampakkan anda.
Tetapi anda memang sungguh tidak ingin meningkat maju, sungguh tidak mau
berusaha! Malah telah mencoreng Dafa, melakukan hal yang tidak pantas dengan
sebutan "manusia", anda masih mengatakan anda adalah pengikut Dafa!
Demikianlah kiranya, apa yang saya katakan tadi, yaitu seluruh orang-orang itu yang
telah melakukan hal yang tidak semestinya terhadap jati diri pengikut Dafa, kalian
sebaiknya katakan sendiri secara terbuka, dengan demikian, akan melenyapkan
banyak unsur-unsur benda dari kalian, bersamaan juga akan membuat kalian sendiri
sungguh-sungguh bertekad. Saya katakan pada kalian, waktu betul-betul sudah
sangat terbatas bagi kalian. Semua yang telah melakukan hal-hal buruk itu, mereka
yang dahulu telah mengubah diri, saya tidak menyinggungnya di sini, saya katakan
pada mereka yang masih saja melakukan hal-hal buruk itu, ada lagi mereka yang
memberikan info kepada kelompok berandal jahat PKT, tatkala saya benar-benar
meninggalkan anda, itu adalah saatnya anda masuk ke dalam neraka! Saya sedikit
juga tidak menakut-nakuti anda. Karena masih belum selesai, masih merupakan
kesempatan bagi semua makhluk, Shifu sekali lagi menanti kalian.
Pengikut: Mengajarkan praktisi baru memancarkan pikiran lurus dalam kelas belajar
9 hari, adakah yang perlu diperhatikan secara khusus?
Shifu: Sesungguhnya bagi praktisi baru, anda tidak harus menyuruh dia
memancarkan pikiran lurus. (Tertawa) Karena pada saat itu kemampuannya masih
belum begitu besar, sebab bagaimanapun mereka baru saja belajar Fa, mereka
perlu suatu proses. Jangan terburu-buru menyuruh mereka memancarkan pikiran
lurus.
Pengikut: Pemahaman saya adalah Xiulian pribadi pengikut Dafa berhubungan
langsung dengan badan langit yang berkaitan dengan dia. Ketika Fa meluruskan
maha cakrawala, orang Xiulian masa mendatang apakah bertanggung jawab
terhadap badan langit yang berpadanan dengannya? Ataukah pada saat itu mereka
telah diluruskan dengan baik oleh Fa?
Shifu: Anda di dalam proses Xiulian, badan langit yang berpadanan dengan diri
anda, tak peduli ada seberapa besar, seiring dengan berhasilnya Xiulian anda,
mereka semua juga kembali lurus, itu adalah pasti. Jika Xiulian anda tidak baik,
mereka tidak dapat kembali lurus. Tentu saja, di sini masih terdapat satu faktor yang
lain, yaitu pelurusan Fa -- ketika arus pelurusan Fa saya yang dahsyat datang berlalu,
waktu itu yang baik ditinggalkan, yang buruk disingkirkan, oleh sebab itu, kalian di
saat belum tibanya pelurusan Fa, adalah kesempatan terbaik untuk menolong semua
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makhluk. Sampai tiba saatnya sudah tidak dapat menunggu. Begitu arus dahsyat
pelurusan Fa tiba, yang semestinya bagaimana tentulah seperti itu.
Pengikut: Seluruh praktisi Israel kirim salam kepada Guru terhormat.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan)
Pengikut: Guru terhormat, mohon anda memberi tahu kami tentang hubungan Musa,
Israel, dan pelurusan Fa.
Shifu: Musa dan pelurusan Fa tidak ada hubungan. Akan tetapi setelah saya
utarakan, kalian jangan mengatakan sembarangan kepada manusia biasa, mereka
tidak mudah memahami, sesungguhnya Musa barulah Dewa yang menyelamatkan
penganut agama Yahudi dahulu. Orang-orang Yahudi setelah keluar dari Mesir,
Dewa yang menangani mereka adalah Musa. Mereka di mulut mengatakan Yahwe,
sesungguhnya Yahwe tidak menyelamatkan manusia, karena Yahwe adalah Dewa
yang lebih tinggi, sedangkan Dewa yang menyelamatkan manusia adalah Musa, baik
Musa, Yesus maupun Santa Maria semua adalah Dewa pada satu tingkatan yang
menyelamatkan manusia, maka yang benar-benar menangani kepercayaan orang
Yahudi adalah Musa. Hal-hal tersebut manusia tidak begitu mengetahui, saya
membicarakan keadaan yang sebenarnya. Orang Yahudi juga adalah suatu bangsa
yang diciptakan oleh Dewa, maka juga merupakan objek yang harus ditolong di
dalam pelurusan Fa.
Berbicara sampai di sini, saya bicarakan sedikit mengenai hal yang ingin kalian
dengar. (Hadirin tertawa) (Tepuk tangan)
Tadi berbicara mengenai bangsa Israel, dalam "Alkitab" dikatakan Yahwe telah
menciptakan orang Israel. Sesungguhnya alam semesta kita ini, yaitu alam semesta
kecil yang selalu saya katakan, alam semesta kecil ini disebut apa? Yaitu "Pan Gu
(盤古)" yang menurut legenda Tiongkok dialah yang membangun langit dan bumi.
Dia bukan orang Tionghoa, dia juga bukan orang dari bangsa lain di bumi, dia adalah
Dewa di atas langit, dia adalah alam semesta. Pan Gu membangun langit dan bumi
terjadi di tengah proses setelah alam semesta kecil periode sebelumnya
dimusnahkan, kemudian diciptakan lagi alam semesta kecil yang baru. Tubuh dia
merupakan sebuah proses "terbentuk-bertahan-rusak-musnah" dari alam semesta
kecil ini, tetapi jiwanya bukan. Saya bukankah pernah mengatakan bahwa Dewa
mempunyai tiga individu dalam kesatuan? Ada tubuh Dewa, ada Dewa sejatinya, itu
bukan Dewa sejatinya, sedangkan tubuh dia itu tepat adalah alam semesta kecil ini
yang saya katakan. Manusia di dunia dalam legenda sejarah mengatakan dia
dengan begini begitu telah bangkit hidup: di tengah kondisi Hundun 8 lambat laun
menjadi sebuah bentuk, kemudian muncullah dia, dia telah memisahkan langit dan
bumi, dia berdiri menyangga langit. Itu adalah pembicaraan manusia di dalam
legenda yang makin lama makin dibumbui selera dan perasaan manusia, kegemaran
manusia telah mengubah kenyataan.
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Hundun (混沌) – Asal mula.
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Anda semua tahu, tubuh manusia adalah sebuah alam semesta kecil, terdapat
makhluk kehidupan yang bertingkat-tingkat. Alam semesta Pan Gu saat mulai dalam
pemunculan, sama seperti embrio seseorang di dalam rahim ibu, alam semesta kecil
di tengah badan langit yang mahabesar hanyalah merupakan sebuah partikel. Di
dalam badan langit tersedia unsur-unsur untuk membentuk segala kehidupan, alam
semesta kecil periode sebelumnya ketika berakhir di tengah proses "terbentukbertahan-rusak-musnah," badan langit sedang mengandung terbentuknya alam
semesta kecil yang baru. Di tengah kondisi Hundun setelah meledaknya alam
semesta kecil periode sebelumnya, alam semesta kecil yang baru ini perlahan-lahan
terbentuk, Dewa sejati dari Pan Gu juga telah masuk ke dalamnya, di tengah proses
pembentukannya, materi yang bertingkat-tingkat di dalamnya telah bergabung
membentuk langit dan bumi yang bertingkat-tingkat, bersamaan juga telah
menghasilkan segala benda di antara langit dan bumi yang bertingkat-tingkat,
termasuk Dewa-Dewa yang seperti Dewa sejati Pan Gu beserta semua makhluk
yang bertingkat-tingkat. Dengan demikian alam semesta kecil telah terbentuk. Tubuh
manusia adalah dari partikel kecil membentuk partikel besar, kemudian partikel besar
membentuk partikel yang lebih besar, tubuh dia juga demikian, partikel kecil
membentuk partikel besar, partikel besar membentuk partikel yang lebih besar.
Seperti yang diketahui manusia bahwa molekul terbentuk dari atom, tentu saja
molekul ini masih dapat membentuk planet, planet itu membentuk lagi galaksi dan
sistem planet yang berbeda, sistem planet berbeda dapat pula membentuk alam
semesta dan badan langit yang lebih besar, demikianlah strukturnya. Ilmuwan
manusia sekarang, telah dapat melihat partikel, namun belum dapat melihat
keterkaitan antarpartikel. Segala partikel adalah berkaitan secara organik. Perihal
Pan Gu ini, setelah dia terbentuk, sama seperti segala makhluk hidup alam semesta,
juga mempunyai proses "terbentuk-bertahan-rusak-musnah." Apa yang dikatakan
manusia dalam legenda adalah proses selama dia "terbentuk." Sekarang
sesungguhnya sudah berjalan hingga proses yang terakhir, proses "rusak-musnah,"
atau dengan kata lain, dia berjalan menuju proses penuaan, sekarang tepat berada
pada masa rusak setelah penuaan, lagi pula sudah sampai yang terakhir… dengan
bahasa manusia membicarakan Dewa serasa tidak enak didengarnya, yaitu sudah
sampai pada masa yang tidak keruan, maka pelurusan Fa juga dimulai pada masa
ini.
Saat dia begitu terbentuk, maka dalam alam semesta telah ada partikel yang
berbeda tingkat, sedangkan di dalam proses terbentuknya partikel-partikel tersebut
juga menumbuhkan kehidupan. Planet bumi kita adalah sebagian dari tubuhnya,
adalah sebagian dari molekul dalam tubuhnya. Planet seperti bumi kita ini yang
terdapat kehidupan tersebar di mana-mana dalam alam semesta kecil ini, hanya saja
tidak ada kehidupan semacam kita manusia sekarang ini. Karena kehidupankehidupan tersebut adalah kehidupan yang paling permukaan juga paling rendah
dari alam semesta, tidak memiliki wujud Dewa. Pada mulanya tidak ada pembagian
Triloka, keberadaan Triloka dikarenakan pada satu tingkat permukaan dari alam
semesta kecil akan diajarkan Dafa, maka dipilih dan ditentukan lingkup ini sebagai
taraf kondisi khusus bagi kehidupan tiga tingkat besar, untuk membentuk perangkat
sistem tersendiri. Pan Gu adalah Dewa, dalam tubuh Pan Gu adalah alam semesta
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kecil, oleh sebab itu di dalam seluruh badan langit dari alam semesta kecil dipenuhi
Dewa-Dewa dan kehidupan Triloka yang berbeda tingkat, khusus sampai pada ruang
dimensi permukaan, kehidupan di situ berwujud rendah dan buruk, aneh menakutkan.
Maka pada mulanya dikarenakan kebutuhan pelurusan Fa diciptakanlah Triloka,
dalam lingkup Triloka ini juga telah diciptakan tata surya dan bumi. Tentu saja usia
bumi tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta, di posisi bumi ini dahulu
masih ada planet yang semula menempati posisi tersebut, makhluk di atas planet
yang dahulu itu semuanya berwujud manusia planet, kondisi lingkungan hidupnya
sangat buruk, karena setibanya pada tempat yang paling tidak baik, tidak diizinkan
mempunyai wujud serupa Dewa, sebab manusia sekarang berwujud Dewa, oleh
karena itu di atas planet bumi yang dahulu semuanya berwujud sangat buruk seperti
manusia planet itu. Demi peristiwa pelurusan Fa yang dilakukan di sini agar dapat
menyelamatkan segenap makhluk hidup alam semesta, bahkan makhluk hidup yang
paling permukaan juga dapat diselamatkan, maka telah diciptakan Triloka, diciptakan
manusia di tempat ini. Mengapa menciptakan manusia, dan bukan memanfaatkan
kehidupan seperti manusia planet itu untuk mendengar Fa? Karena Fa alam
semesta diperdengarkan kepada kehidupan semacam itu, untuk menjadi pengikut
saya, itu sama dengan penghinaan terhadap alam semesta dan para Dewa. Ketika
bumi yang baru telah tercipta, dari atas langit datang sebagian Dewa, mereka
menurut rupa diri sendiri telah menciptakan manusia di bumi.
Di Tiongkok zaman dahulu dikatakan Nuwa9 telah menciptakan manusia. Para
Dewa melakukannya dengan kemampuan supernormal, Dewa juga tidak perlu
melakukannya dengan tangan, lagi pula struktur tubuh manusia itu adalah sangat
rumit, dengan menggunakan tangan tidak akan mampu membuatnya, menggunakan
cara bodoh manusia tidak masuk hitungan, dengan demikian Dewa melakukannya
dengan menggunakan keampuhan Fa. Sedangkan Gong Dewa, berada dari
mikroskopis hingga ke permukaan, maka ketika dia melakukannya secara
bersamaan, sebentar saja sudah jadi, dalam sekejap sudah jadi. Lagi pula dia tidak
melakukannya dalam hitungan waktu manusia, dia melampaui waktu dalam ruang
dimensi manusia, maka dilihat dari waktu manusia sini, sebentar saja sudah berhasil
diciptakan.
Waktu itu Dewa yang diutus ke bawah, ada beberapa jenis. Satu adalah Yahwe
yang disebut oleh orang Yahudi. Yahwe telah menciptakan manusia sejenis bangsa
Israel ini, manusia jenis ini termasuk sebagian yang ada di Eropa Selatan, mereka
adalah jenis manusia semacam ini. Ada sebagian orang kulit putih di Eropa Utara
adalah diciptakan oleh Dewa yang lain. Ada empat jenis Dewa orang kulit putih telah
menciptakan empat jenis orang kulit putih. Sesungguhnya orang Arab dahulu juga
adalah orang kulit putih, lagi pula orang Arab dahulu hidup di bagian utara bumi -bukan lempengan kontinen yang sekarang ini, lempengan kontinen yang semula
pada sembilan ribu tahun silam sudah berubah. Mereka dahulu adalah manusia di
daerah utara, perubahan daratan telah memindahkan mereka ke tempat yang
sekarang ini. Dalam sejarah modern belakangan ini sebelum Jenghis Khan
menduduki wilayah Arab, orang Arab sepenuhnya berwarna kulit persis seperti orang
9

Nuwa (女媧).
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kulit putih, wujudnya juga seperti orang Eropa saat ini, hanya saja rambutnya hitam
pekat, matanya hitam pekat. Setelah masuknya tentara Jenghis Khan dari Mongolia,
orang-orang setempat telah bercampur jenis, maka warna kulit mereka seperti orang
Tionghoa, dalam wujudnya terpancar wujud orang Tionghoa, juga ada wujud orang
Eropa. Mereka pada mulanya juga diciptakan oleh Dewa yang tersendiri.
Orang India diciptakan oleh Buddha, oleh sebab itu tariannya, tingkah lakunya,
gaya tariannya itu sangat mirip dengan isyarat tangan Buddha. Orang India benarbenar adalah satu bangsa yang diciptakan oleh Buddha. Perihal orang Timur,
sebagian diciptakan oleh Nuwa, masih ada sebagian diciptakan oleh Tao.
Sesungguhnya lebih tepat dikatakan, jenis manusia di Benua Amerika Utara dan
Amerika Selatan pada masa paling awalnya adalah manusia jenis kulit kuning,
dikatakan mereka adalah manusia jenis kulit merah, sebenarnya mereka adalah
manusia jenis kulit kuning, mereka berkulit merah dikarenakan terjemur matahari.
(Hadirin tertawa) Manusia jenis kulit merah yang sesungguhnya adalah orang Mesir
kuno, sekarang mungkin tidak dapat ditemukan, kebanyakan telah bercampur jenis
dengan orang kulit hitam.
Orang kulit hitam juga diciptakan oleh Dewa orang kulit hitam di atas langit, lagi
pula tidak hanya dari satu Dewa, oleh sebab itu wujud orang kulit hitam, di antara
mereka juga ada perbedaan. Antara para Dewa di atas langit, ada yang mengenakan
pakaian, ada yang berselubung kain. Tao adalah yang mengenakan pakaian, banyak
Dewa di atas langit, mereka menyelubungi tubuh dengan sepotong kain besar,
sedangkan Buddha, mereka kebanyakan menyelubungi tubuh dengan sepotong kain
kuning, Dewa orang kulit putih, kebanyakan menyelubungi tubuh dengan sepotong
kain putih besar, dikatakan dengan bahasa Tionghoa panjangnya satu zhang, 10
membalut di badan. Perihal ini kita juga dapat melihatnya dari lukisan atau ukiran
zaman kuno. Dahulu orang Eropa juga menyelubungi tubuh dengan sepotong kain
putih. Dewa orang kulit hitam menyelubungi tubuh dengan sepotong kain merah
besar. Bagi Dewa, tak peduli warna kulitnya bagaimana, namun semuanya juga
sangat sakral. Demi akan diajarkan Fa di sini, dan ingin menciptakan wujud serupa
manusia, maka Dewa yang berupa bagaimana telah menciptakan manusia yang
serupa dengannya, oleh sebab itu dikatakan Dewa telah menciptakan manusia
menurut wujud diri sendiri, itu adalah benar-benar terjadi. Manusia saat ini adalah
demikian asalnya.
Di dalam sejarah, sebelum saya mengajarkan Fa, manusia yang diciptakan oleh
Dewa saat itu, baik tubuhnya maupun Yuanshen-nya semua terbentuk dalam Triloka.
Saya dahulu pernah menceritakan kepada anda mengenai proses perkembangan
umat manusia, proses yang secara perlahan-lahan memperkaya umat manusia.
Setelah sampai masa-masa akhir ini, manusia sudah dapat bersikap sangat arif, cara
berpikirnya juga sangat rasio. Ketika sampai pada tahap yang demikian, Dafa juga
akan diajarkan, maka dari atas langit telah datang banyak Dewa, bereinkarnasi
menjadi manusia. Lalu bagaimana dengan Yuanshen manusia? Kulit manusia yang
diciptakan Dewa itu secara permukaan telah dikuasai oleh kehidupan yang datang
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dari atas melalui reinkarnasi, sedangkan Yuanshen manusia yang semula semuanya
tertinggal di akhirat, karena manusia juga berulang reinkarnasi. Kulit manusia ini
tidak berjalan mengikuti manusia, oleh sebab itu kulit ini sampai waktu tertentu akan
ditarik kembali. Setelah manusia meninggal, kulit itu ditarik pergi. Kulit yang kita lihat
yang dipendam dalam kuburan, yaitu kulit yang telah busuk, itu adalah bagian yang
tumbuh berkembang dari makanan yang kita konsumsi setelah lahir, sedangkan kulit
yang bawaan sejak lahir adalah kulit sejati. Bagian yang bawaan sejak lahir itu akan
ditarik kembali, maka di saat siapa akan reinkarnasi lagi, dialah yang
mengenakannya, (hadirin tertawa) sama seperti pakaian. Manusia di masa lalu juga
reinkarnasi secara demikian. Terus hingga Dafa akan diajarkan setelah Dewa-Dewa
berdatangan, orang-orang di bumi yang diciptakan oleh Dewa, sepatutnya dikatakan
mereka juga telah berupaya secara maksimal melaksanakan apa yang seharusnya
mereka lakukan demi peristiwa pelurusan Fa ini, manusia di dalam sejarah dapat
melangkah sampai tahap sekarang ini juga tidak mudah, oleh sebab itu mereka
semua ditinggalkan dalam ruang dimensi lain, orang Tionghoa menyebutnya akhirat,
tidak berlanjut reinkarnasi. Dewasa ini di tempat mereka sama juga telah selesai
diasimilasi di dalam pelurusan Fa. Arus dahsyat pelurusan Fa kini juga telah sampai
paling permukaan dari ruang dimensi manusia ini, telah sampai pada paling
permukaan dari kulit manusia.
Terus hingga hari ini, bangsa-bangsa yang berbeda tetap saja seperti partikel di
bawah kaki Dewa yang menciptakan mereka, walaupun manusia semuanya dapat
saling membaur dan saling bersatu di dalam ruang dimensi ini, tetapi mereka tidak
termasuk dalam satu perangkat sistem. Sampai masa akhir-akhir ini, di dalam kulit
manusia yang berbeda jenis juga diduduki Dewa yang berbeda dari atas langit, yang
dibicarakan di atas adalah keadaan dari manusia di permukaan. Tentu saja Dafa
diajarkan secara luas, saya sekarang bukan menyelamatkan orang kulit putih
menjadi orang kulit kuning, orang kulit kuning menjadi orang kulit putih, (hadirin
tertawa) hal ini anda semua telah jelas. Saya membuat semua orang yang datang
dari mana pulang kembali ke mana. Anda yang berkultivasi sangat baik, saya akan
memberikan anda buah status yang lebih tinggi. Jika anda adalah Dewa, anda tetap
berkultivasi menjadi wujud Dewa anda yang semula, saya tidak akan mengusik
kepunyaan anda; anda yang semula adalah Buddha, anda masih tetap Buddha;
anda semula adalah Tao, anda masih tetap Tao. Yang saya singkirkan adalah
segala unsur yang telah berubah menjadi tidak baik dari kosmos anda sesudah lahir,
bersamaan itu diasimilasikan dengan Dafa, segalanya dikembalikan menjadi lurus
bagi kalian, memberikan kepada anda yang lebih baik, memberikan kepada anda
kondisi Dewa masa mendatang yang semestinya. (Tepuk tangan)
Karena di dalam alam semesta memang terdapat kehidupan yang berbeda,
makhluk hidup yang berbeda dan Dewa yang berbeda, tidak boleh semuanya
menjadi sama, itu tidak dibenarkan, jika demikian alam semesta juga tidak makmur.
Dia memang adalah demikian. Bagi kehidupan-kehidupan tersebut, tak peduli bentuk
luarnya bagaimana, semuanya juga merupakan sebuah proses di dalam sejarahnya,
semua itu patut dihargai, karena itu adalah proses alam semesta.
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Tadi telah dibicarakan sedikit yang kalian ingin dengarkan. (Tertawa) Saya pikir,
kertas pertanyaan jangan diserahkan lagi, masih ada beberapa lembar, setelah saya
menjawabnya sudah selesailah, karena saya tidak ingin menyita waktu kalian lebih
banyak. Selayaknya adalah konferensi berbagi pengalaman, kalian masih harus
mengutarakan pembicaraan, saling mendorong maju. Kertas pertanyaan
sebelumnya bukankah telah menanyakan, bagaimana kita meningkatkan diri secara
keseluruhan? Ini justru adalah kesempatan meningkatkan diri secara keseluruhan.
Pengikut: Kehidupan yang negatif mempunyai hubungan apa dengan kejahatan?
Shifu: Sesungguhnya sewaktu saya membicarakan mengenai prinsip saling
menghidupi dan saling membatasi, serta hubungan perpadanan dari kehidupan yang
berbeda, saya baru membicarakan tentang kehidupan yang negatif. Pada tingkat
yang rendah ada manusia dan hantu. Berbicara tentang hantu, "hantu" yang
sekarang dibicarakan orang-orang adalah perkataan yang bercakupan luas, yang
sesungguhnya adalah hantu, setan, momok, jin, siluman, roh, iblis, dan lain-lain.
Banyak sekali jenisnya, manusia modern menyatukannya dan menyebut mereka
sebagai "hantu." Di tempat manusia sini ada manusia ada hantu, tingkat lebih tinggi
ada Buddha ada iblis, tingkat lebih tinggi lagi, ada kehidupan positif dan kehidupan
negatif. Mengapa demikian? Karena dia makin ke atas makin baik, makin tingkat
tinggi makin indah. Pada tingkat yang sangat tinggi ada kehidupan yang positif dan
negatif, kehidupan negatif itu anda tidak dapat menyebutnya iblis, dia sama sekali
bukanlah suatu hal yang sama dengan iblis, tetapi dia adalah beroposisi dengan
kehidupan positif, demikian jadilah satu positif dan satu negatif. Karena makin ke
bawah makin tidak baik, setelah sampai taraf tertentu, maka timbullah raja Fa dan
raja iblis. Buddha itu adalah raja Fa, sedangkan raja iblis itu, saya beri tahu anda
semua, dia juga tidak memiliki tujuh perasaan dan enam nafsu manusia, tidak
memiliki keterikatan manusia, dia adalah kehidupan pada tingkat tersebut, dia baru
dapat berdiam di sana, hanya saja dia tidak bajik malah berpenampilan jahat, ini
adalah dikatakan dengan bahasa manusia, iblis adalah jahat, Buddha adalah bajik,
oleh sebab itu keberadaan mereka memang beroposisi, dalam menangani masalah
juga beroposisi.
Dahulu dikatakan, sebuah pikiran manusia menimbulkan kebaikan maupun
kejahatan, kebaikan maupun kejahatan timbul dari sebuah pikiran manusia. Dalam
alam semesta siapa ingin melakukan hal yang baik adalah sangat sulit. Buddha ingin
melakukan suatu hal baik, sebuah pikirannya muncul, kejahatan segera akan datang
mengikuti, dia melakukan seberapa besar hal baik akan datang sebegitu besar hal
buruk. Manusia juga demikian, anda melakukan berapa besar hal baik, dijamin anda
akan dilanda berapa besar hal buruk. Ada yang terefleksi pada ruang dimensi ini,
ada yang tidak terefleksi para ruang dimensi ini, dia terefleksi pada ruang dimensi
lain. Misalnya anda telah melakukan suatu hal baik yang besar untuk seseorang,
orang itu berterima kasih pada anda; dengan anda telah melakukan hal baik itu,
mungkin akan menyebabkan adanya kehidupan yang menderita kerugian. Dengan
demikian dikatakan, anda melakukan seberapa besar hal baik akan ada sebegitu
besar hal buruk, oleh sebab itu, prinsip saling menghidupi dan saling membatasi
dahulu adalah mutlak, sebuah kehidupan ingin melakukan suatu hal sama sekali
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tidak mampu diwujudkan. Perihal Dewa, kalian merasa bahwa Dewa ingin
menyelamatkan seseorang mengapa harus menunggu kesempatan? Seperti
dikatakan kesempatan atau kesempatan takdir belum tiba, kesempatan belum
matang, dia tidak mampu melakukan adalah karena prinsip saling menghidupi dan
saling membatasi itu sangatlah mutlak, sedang mengekang segalanya. Dewa mutlak
tidak akan demi melakukan sebuah hal baik lalu menyebabkan sebuah hal buruk
yang besar, sehingga membuat dirinya jatuh ke bawah, dia mutlak tidak
melakukannya. Dahulu ada biksu berkata menyelamatkan manusia, menyelamatkan
manusia, saya kadang-kadang berpikir: sungguh tak tahu diri. Tidak seperti apa yang
dibayangkan oleh manusia. Oleh sebab itu, prinsip saling menghidupi dan saling
membatasi yang telah menyebabkan para Dewa ingin berbuat namun tidak berani.
Pengikut: Manusia pasca Fa meluruskan dunia manusia, apakah masih mempunyai
ingatan terhadap manusia saat sekarang ini?
Shifu: Perihal manusia, manusia masa mendatang akan menyanjung dan memuji
turun-temurun peristiwa pelurusan Fa di hari ini. (Tepuk tangan) Keadaan
sesungguhnya dari babak penganiayaan ini, masih belum sepenuhnya tersingkap
untuk diperlihatkan kepada manusia. Manusia tentu akan tergetar. Pencapaian
kesempurnaan dari pengikut Dafa, munculnya segala sesuatu yang tidak dipercayai
manusia, proses akan diluruskannya kembali segala sesuatu dari manusia selama
metamorfosis, semua itu mendebarkan hati, selain mendebarkan juga menakutkan.
Segalanya akan muncul. Oleh karena itu, sejarah periode ini, manusia akan terus
memberitakannya secara abadi.
Pengikut: Karena ada sebagian hal tidak dilakukan dengan baik sehingga sangat
menyesal dalam hati, meskipun tahu tidak seharusnya terjerumus dalam penyesalan
begini, bahkan sampai kehilangan keyakinan untuk Xiulian, namun sulit disingkirkan.
Shifu: Tidak ada tekad, tekadnya kurang. Sebagai pengikut Dafa, anda coba lihatlah
penganiayaan yang dialami oleh pengikut Dafa di daratan Tiongkok, sama adalah
pengikut Dafa di sini, bahkan sedikit tekad saja tidak dapat dibulatkan, ada apa yang
membuat anda begitu berketerikatan? Bukankah demikian? Pikiran lurusnya kurang,
jika pikiran lurusnya cukup anda tentu dapat mengatasinya.
Pengikut: Shifu, saya merasa ada sebagian praktisi sangat memerhatikan perihal
"pikiran lurus," namun ada sebagian meremehkan "perbuatan lurus," ketika saling
bertukar pengalaman hampir tidak pernah mendiskusikan bagaimana melakukan
perbuatan lurus. Mohon tanya bagaimana memosisikan dengan benar hubungan
antara pikiran lurus dan perbuatan lurus.
Shifu: Ucapan ini bukan dikatakan secara demikian. Ketika anda melihat seseorang
tidak memiliki perbuatan lurus, sesungguhnya adalah pikiran lurusnya kurang.
Karena pikiranlah yang mengarahkan perbuatan manusia, ketika pikiran lurus anda
cukup, perbuatan anda pasti adalah lurus, pikiran lurus kurang, perbuatan niscaya
tidak lurus. Tak peduli bagaimana kita mendiskusikannya, bagaimana membicarakan
tentang hal pikiran lurus, masih ada orang tidak dapat membangkitkan pikiran lurus.
Bagaimana agar pikiran lurus dapat selalu hadir, maka perbuatan anda pasti akan
44

berjalan lurus. Dibicarakan lebih lanjut, ini tetap merupakan kalian sebagai pengikut
Dafa, bagaimana melakukan hal ini dengan baik.
Pengikut: Pengikut memperoleh Fa setelah 20 Juli, pada tahun 2000, tidak tahu
apakah dapat memiliki keagungan De yang sama seperti pengikut yang memperoleh
Fa sebelum 20 Juli?
Shifu: Dahulu, sebelum 20 Juli, praktisi menjalankan Xiulian pribadi, sedangkan
sekarang barulah benar-benar saatnya menegakkan keagungan De, maka bukankah
anda telah memperoleh Fa pada saat ini? Dapat atau tidak, itu adalah sama. Mereka
juga sedang menegakkan keagungan De pada saat ini, hanya saja Xiulian pribadi
anda melebur jadi satu dengan hal-hal klarifikasi fakta dan penyelamatan semua
makhluk secara bersamaan, semua itu tidak memengaruhi.
Pengikut: Adakah batas maksimal dari materi yang paling mikroskopis dalam alam
semesta? Jika ada, apakah itu merupakan manifestasi tertinggi dari Fa? Juga titik
teratas dari "Zhen Shan Ren"?
Shifu: "Batas maksimal dari materi dalam alam semesta," ucapan ini sepertinya
sudah mengatakannya hingga paling ujung bukan? Apakah sudah mengatakannya
hingga paling ujung? Tetapi saya beri tahu anda sekalian, jika diteruskan lagi ke
mikroskopis dia sudah tidak ada materi, dia tidak disebut materi, dia sudah sama
sekali tidak serupa dengan materi kita sekarang ini, namun dia adalah berhubungan
dengan perangkat sistem materi, oleh sebab itu dengan bahasa manusia sudah
sama sekali tidak dapat diutarakan, sulit mengatakan hingga dialah yang terakhir.
Tetapi saya mempunyai cara untuk mengatakannya.
Pengikut: Ada praktisi beranggapan diri sendiri berasimilasi dengan Fa adalah yang
terpenting, maka ada banyak kesempatan tidak ingin membuat diri sendiri terlalu
sibuk, ingin mempunyai lebih banyak waktu untuk berpikir. Saya beranggapan
proses pelurusan Fa sangat cepat, yang harus dilakukan haruslah segera dilakukan,
asalkan dapat belajar Fa dengan tenang, di saat menemui masalah carilah ke dalam,
itu sudah terhitung sedang gigih maju.
Shifu: Betul, ada banyak hal tidak boleh dibatasi oleh konsep manusia, dengan
mengatakan ini adalah kebiasaan yang terpelihara oleh diri sendiri dahulu. Sekarang
yang dianugerahkan kepada pengikut Dafa adalah kondisi Dewa. Anda harus
melangkah ke arah kondisi Dewa. Ada banyak hal jika dilakukan dengan pikiran lurus
tentu dapat dilakukan dengan baik. Tentu saja dengan cara berpikir adalah betul,
tidak ada salahnya, tetapi dikarenakan anda harus sering menggunakan terlalu
banyak waktu untuk berpikir, sehingga melewatkan kesempatan untuk menegakkan
keagungan De di saat pelurusan Fa, itu sungguh merupakan "apa yang diperoleh
tidak dapat mengompensasi apa yang kehilangan."
Pengikut: Bagaimana kita di dalam prinsip Fa yang Shifu utarakan, tidak sampai
terperosok ke dalam bingkai keterikatan, melainkan dapat menyempurnakan dan
mengharmoniskan dari berbagai aspek, agar dapat lebih gigih maju di dalam proses
terakhir pelurusan Fa? Lagi pula di dalam melakukan pekerjaan Dafa dan
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pemahaman terhadap prinsip Fa, tidak hanya khusus ditujukan pada satu bidang
tertentu, melainkan menyempurnakan dan mengharmoniskannya dari berbagai
aspek?
Shifu: Anda semua ada kalanya di dalam memikirkan masalah, telah terpelihara
suatu kebiasaan: saya ingin melakukan suatu hal, hal ini bagaimana dilakukan, hal
itu bagaimana dilakukan, setelah dipikirkan, wah, rasanya sangat menyeluruh,
sangat sempurna; di saat begitu dilakukan, keadaan realitas yang sebenarnya akan
berubah-ubah, malah jadi tidak betul. (Tertawa) Setelah tidak betul maka dipikirkan
lagi dari mula. Bukan demikian melakukannya. Pakailah pikiran lurus, anda merasa
harus dilakukan demikian, anda lakukanlah, masalah yang dijumpai secara otomatis
anda akan tahu bagaimana menyelesaikannya. Jika pikiran lurus kuat, segalanya
akan lancar, dijamin akan dapat dilakukan dengan baik.
Mengapa saya menginginkan kalian melakukan demikian? Sepertinya sangat
pasif, betulkah demikian? Bukan, karena sisi anda yang telah dikultivasi dengan baik
itu tahu segalanya, bagaimana melakukannya juga boleh saja, bagaimanapun anda
melakukan, pekerjaan-pekerjaan tersebut semua juga dapat dilakukan dengan baik,
oleh sebab itu anda mempunyai sebuah pemikiran sudah cukup. Tahu bagaimana
melakukan, maka anda lakukanlah, ketika anda melakukan, kebijakan anda akan
terus-menerus berdatangan. Karena pada saat itu sisi anda yang telah dikultivasi
dengan baik akan bertalian menjadi satu dengan diri anda di sini. Itu adalah Dewa,
mampu dalam segala hal. Dengan demikian masalah kecil itu tentu dalam sekejap
dapat dicairkan, kebijakan segera datang, itu tidaklah sama. Jika tidak teratasi,
sampai waktunya Shifu juga akan memberikan kebijakan pada anda. (Tertawa)
(Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut Taiwan mengirim salam kepada Guru terhormat.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan)
Pengikut: Di Taiwan ada praktisi menerjemahkan "Zhuan Falun", "Petunjuk Penting
Untuk Gigih Maju", dan lainnya ke dalam bahasa Taiwan, dengan menggunakan "Pu
Du" dan "Ji Shi" sebagai musik latar belakang, setiap set dijual seharga 500 Yuan
Taiwan.
Shifu: Di dalam ceramah Fa tidak boleh ditambah musik, sekalipun musik Dafa juga
tidak dibenarkan. Segala hal mengenai penerbitan saya, secara terpadu ditangani
oleh praktisi yang bertanggung jawab dalam hal ini. Lagi pula, seperti dikatakan,
semuanya ada kontrak, maka praktisi kita tidak boleh sembarangan membuat buku
secara pribadi, mengambil keputusan sendiri, atau menggunakannya untuk meraih
keuntungan. Sekalipun anda tidak mengambil keuntungan juga tidak boleh
sembarang melakukannya secara pribadi. Karena di masa pelurusan Fa tidak boleh
timbul kekhilafan apa pun, maka di masa periode ini, ada sebagian hal sudah harus
diperhatikan. Sedangkan manusia masa mendatang, moralitas manusia telah
meningkat, semua orang menaati, semua orang tidak akan berbuat demikian, semua
orang juga bisa mengawasi. Sekarang tidak dibenarkan, kejahatan sedang
menyusup celah kekosongan, hati manusia tidak lurus, kita tidak dapat berbuat
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demikian. Bila ingin menggunakan buku ini untuk mengambil keuntungan lebih-lebih
tidak dibenarkan.
Sedangkan diterjemahkan ke dalam bahasa Taiwan, saya malah tidak
menentangnya, tetapi dalam melakukan hal apa saja, tidak dapat melakukannya
sendiri, hal ini saya telah katakan dengan jelas, materi Dafa siapa pun tidak boleh
sembarang membuatnya sendiri. Tentu saja, dalam kondisi khusus di Daratan
Tiongkok sekarang ini, para praktisi demi mengatasi masalah buku, boleh
melakukannya, namun harus menjamin isi buku dan huruf aslinya sedikit pun tidak
berubah. Di luar Daratan Tiongkok tidak dibenarkan.
Pengikut: Penghayatan paling mendalam dari praktisi lama terhadap Fa adalah
keteguhannya terhadap Fa dan keyakinannya terhadap Shifu. Saya ingin bertanya,
keteguhan dan keyakinan sesungguhnya berasal dari apa? Persoalan ini telah
membingungkan suami saya sejak lama. Bagaimana baru dapat berkultivasi
mencapai hati yang teguh tak terbandingkan semacam ini terhadap Fa?
Shifu: Yakin atau tidak yakin adalah konsep pemikiran manusia, bukan dengan saya
memberikan anda sesuatu, bukan pula suatu kondisi yang dapat anda capai melalui
suatu teknik. Pengikut Dafa semuanya mempunyai keyakinan yang teguh terhadap
Dafa, bagi pengikut Dafa merupakan sebuah perumpamaan, keyakinan teguh
mereka terhadap Dafa berdasarkan pemahamannya secara rasional hingga
terbentuk keyakinan yang teguh, bukan disebabkan efek dari suatu faktor terhadap
seseorang. Paling permukaan dari manusia terdapat tiga unsur roh dan tujuh unsur
jiwa, dalam tujuh unsur jiwa terdapat satu unsur jiwa yang disebut keyakinan, dialah
yang memerankan fungsinya, bilamana seseorang dapat memercayai di saat orang
lain mengatakan sesuatu. Namun keyakinan semacam ini tidak dapat dibandingkan
dengan keyakinan sejati dari Xiulian, karena dia adalah sesuatu yang paling
permukaan dari manusia, yang memerankan fungsi semacam inteligensi. Sedangkan
keyakinan sejati dari pengikut Dafa adalah kondisi Dewa, itu disebabkan oleh
pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip kebenaran, yang merupakan kondisi
Dewa dari sisi yang telah dikultivasi dengan baik, sama sekali bukan merupakan efek
yang dapat difungsikan oleh suatu faktor dari luar. Bukan demi keyakinan teguh
maka berkeyakinan teguh, jika demi keteguhan maka berteguh, tentu tidak dapat
diwujudkan. Bagi saya sebagai Shifu ini, terhadap pengikut Dafa, saya tidak
menginginkan sesuatu apa pun dari mereka. Segala sesuatu yang kalian lakukan
sekarang, baik itu membuktikan kebenaran Fa, maupun menyelamatkan semua
makhluk, belajar Fa dan Xiulian dari diri sendiri, saya beri tahu anda, satu pun tidak
dilakukan untuk saya. Kelak para pengikut Dafa dapat melihatnya, segala sesuatu
yang dilakukan oleh pengikut Dafa semuanya adalah untuk diri sendiri, yang
diselamatkan adalah para makhluk dari diri sendiri, yang disempurnakan adalah
dunia dan para makhluk dari diri sendiri, sedang membangun keagungan De bagi diri
sendiri, segalanya adalah untuk pengikut Dafa sendiri, anda tidak ada satu pun yang
dilakukan untuk Shifu, juga tidak ada satu pun yang dilakukan untuk orang lain.
(Tepuk tangan)
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Oleh sebab itu, tidak perlu memaksakan sesuatu bagi mereka. Para praktisi
semuanya meningkat ke atas berdasarkan pemahaman dari prinsip Fa, dengan
demikian baru dapat berubah menjadi lebih gigih maju, baru dapat begitu teguh
terhadap Fa. Ini bukan faktor dari luar, juga bukan yang dapat dicapainya dengan
menggunakan suatu cara. Shifu tidak menginginkan sesuatu apa pun, tidak akan
mengambil sesuatu apa pun milik mereka, saya hanya dapat memberi kepada
mereka, malah menanggungnya untuk mereka, pasti adalah demikian! (Tepuk
tangan) Maka saya suruh mereka banyaklah belajar Fa, ini bukanlah dipelajari untuk
Shifu.
Pengikut: Semenjak tahun 1949, setelah perusakan terhadap kebudayaan
tradisional Tiongkok dan propaganda ateis oleh partai jahat PKT, telah menimbulkan
halangan sangat besar bagi orang-orang dalam mengenal Dafa dan penganiayaan
ini, pengikut ingin mengklarifikasi fakta dari sudut pandang tersebut, misalnya
memotivasikan orang-orang untuk berpikir tentang pengaturan yang detail dari
kebudayaan tradisional Tiongkok bertujuan apa, tetapi ini sepertinya tidak ada
hubungan dengan HAM. Bolehkah membicarakannya demikian?
Shifu: Boleh saja. Ada sebagian orang yang sangat terpelajar, sangat nalar
pemikirannya, anda boleh mendiskusikannya dengan dia. Akan tetapi biasanya
orang yang anda temui, anda bicarakan seperti itu, wah, anda seharian berbicara
dengan satu orang saja sudah letih bukan kepalang. (Tertawa) Ini perlu banyak
pembicaraan. Mengklarifikasi fakta dengan berpijak pada sudut pandang berbeda, itu
tidak ada masalah, boleh dibicarakan, akhirnya anda bicarakan sampai pada babak
penganiayaan ini.
Pengikut: Pengikut Dafa dari Fuzhou, Wusun, Guangzhou, Kunming, Chengdu,
Losan, Nan-yang di propinsi Henan, Chengde, dan Xi-an kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut Dafa dari pulau Saipan, Perancis, Makau, Hongkong, Inggris,
Jepang, Meksiko, Spanyol, Skotlandia dan Rumania kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan) Lembaran tulisan ini juga
adalah salam dari pengikut, biarlah saya membacakannya.
Pengikut: Seluruh pengikut Dafa dari Huizhou propinsi Guangdong, Ningpo propinsi
Zhejiang, daerah Xianchao propinsi Guangdong, Wuhan propinsi Hubei, Nanchang
propinsi Jiangxi, Shiyan propinsi Hubei, Tian-jin, Nan-jing, Hunan, Mongolia Dalam,
Yunnan, Shanghai, Beijing, Zhejiang, dan Huhehaute kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan) Mereka pasti telah
mengumpulkan jadi satu lembaran kertas yang kalian serahkan ke sini, untuk kirim
salam kepada Shifu. Masih ada lagi.
Pengikut: Seluruh pengikut Dafa dari Vancouver kirim salam kepada Shifu. Seluruh
pengikut Dafa dari Singapura, Indonesia, Yunani, Amerika Selatan kirim salam
kepada Shifu.
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Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan)
Pengikut: Mohon tanya guru terhormat, orang Singapura berasal dari reinkarnasi
dinasti mana? (Hadirin tertawa)
Shifu: Selanjutnya jangan menanyakan hal ini, karena ada sebagian pemerintah
tidak memahami, ada sebagian saya tidak ingin mengatakan. Orang Singapura
termasuk kelompok dari Li Ze Cheng itu.
Pengikut: Pengikut Dafa dari Akademi Kedokteran Militer I kirim salam kepada Shifu.
Pengikut Dafa dari Thailand, Australia, kirim salam kepada Shifu. Pengikut Dafa Kota
Changchun kirim salam kepada Shifu. Terima kasih kepada Shifu atas belas kasih
dan penyelamatannya secara universal. Kami pasti akan melakukan dengan baik.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Bangun dari tempat duduk) (Semuanya
berdiri, tepuk tangan jangka panjang)
Shifu: Anda sekalian duduklah, perihal membuktikan kebenaran Fa ini, anda
sekalian telah menjalaninya hampir empat tahun genap. Tak peduli masih ada
berapa lama waktunya, kalian jangan memikirkannya, karena begitu anda
memikirkannya, adalah keterikatan! Tak peduli melewati berapa lama waktu, sebagai
pengikut Dafa semuanya berkewajiban membersihkan unsur-unsur kejahatan itu,
menyingkap penganiayaan dari kejahatan ini, menyelamatkan manusia dunia!
(Tepuk tangan)
Sekalipun yang telah kehilangan jiwa di dalam babak penganiayaan ini, atau
yang telah mengalami betapa besar penderitaan di dalam penganiayaan ini, kalian
ingatlah, Shifu pasti memperlakukan kalian dengan semestinya! (Tepuk tangan)
Yang menanti pengikut Dafa di masa mendatang, semuanya adalah kemuliaan
dan keagungan De yang tertinggi, yang abadi selamanya.
Baik praktisi yang di daratan Tiongkok, maupun yang di luar daratan Tiongkok,
saya harap anda sekalian dapat memanfaatkan waktu yang terakhir untuk berbuat
dengan baik, melakukannya dengan lebih baik. Terutama mereka yang belum
melakukan dengan baik, anda cepatlah memanfaatkan waktu berbuat dengan baik,
kesempatan jangan dilewatkan. Begitu babak penganiayaan ini berlalu, begitu
kejahatan sudah kekurangan tenaga, maka peristiwa ini sudah akan selesai, pada
saat itu, benar-benar menyesal pun sudah terlambat. Jika tidak terjadi peristiwa ini,
maka tidak akan muncul praktisi-praktisi yang tidak berbuat dengan baik. Karena dia
telah terjadi, kalian ada sebagian praktisi yang belum melakukan dengan baik, maka
kalian harus memanfaatkan waktu untuk melakukannya dengan baik, karena
bagaimanapun juga peristiwa ini sudah muncul, jika tidak muncul tentu tidak menjadi
masalah. Shifu dapat melakukan apa pun, dapat meluruskan apa pun, tetapi
peristiwa ini telah muncul, maka kerugian yang ditimbulkan terhadap kalian, kalian
sendiri harus menutupinya. Saya harap setiap pengikut Dafa jangan memandang
terlalu penting terhadap formalitas, Xiulian anda sendiri, peningkatan anda sendiri,
anda membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan semua makhluk di tengah
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kejahatan, anda secara teguh melangkah dengan baik pada jalan yang semestinya
anda lalui, semua itu barulah yang paling penting. (Tepuk tangan)
Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan jangka panjang)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Amerika Serikat Tengah
Tahun 2003
Li Hongzhi
Chicago, 22 Juni 2003
Apa kabar, anda semua baik-baik! (Tepuk tangan meriah)
Kali ini konferensi kita boleh dikatakan merupakan sebuah konferensi yang
besar, (tepuk tangan meriah) jumlah praktisi juga lebih banyak. Anda sekalian telah
melihat, jika dikenang kembali, semenjak 20 Juli 1999 terus hingga sekarang, kita
telah melewati satu masa periode yang waktunya tidaklah terlalu panjang, namun
terasa sangat panjang sekali. Di dalam periode waktu tersebut, apa yang kita alami
sudah terlampau banyak. Segala sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya
dalam alam semesta, semuanya terfokus di atas dunia yang sungguh kecil ini,
segala pengaturan kekuatan lama untuk mengganggu pelurusan Fa dalam alam
semesta juga sedang berperan di sini, yang datang demi pelurusan Fa, yang
terbentuk demi pelurusan Fa, yang diciptakan demi pelurusan Fa, semuanya
termanifestasi dalam periode waktu ini. Terutama praktisi di daratan Tiongkok, telah
mengalami penganiayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sedangkan di
dalam penganiayaan ini, kejahatan telah menerapkan segenap cara-cara
penganiayaan yang terakumulasi dari dulu hingga sekarang yang ada di dalam
maupun di luar Tiongkok, jurus-jurus yang dipergunakan oleh kejahatan juga telah
kehabisan.
Dilihat dari situasi dewasa ini, saya dan para pengikut Dafa walaupun telah
mengalami sejarah yang dipaksakan oleh kekuatan lama ini, namun bagi pengikut
Dafa dapat dikatakan juga merupakan perolehan ekstra, pikiran lurus dan perbuatan
lurus yang luar biasa dari banyak pengikut Dafa sungguh patut dihargai, juga adalah
sesuatu yang sulit ditemukan. Walaupun ini adalah sesuatu yang dipaksakan oleh
kekuatan lama kepada kita, tetapi bagaimanapun juga di antara pengikut Dafa ada
banyak orang berbuat sangat baik di tengah penganiayaan ini, telah menegakkan
keagungan De Sang Sadar yang dibangun oleh Dafa bagi pengikut Dafa di dalam
mengklarifikasi fakta, juga telah menciptakan kegemilangan pengikut Dafa dalam
membuktikan kebenaran Fa di tengah pelurusan Fa yang belum pernah ada di dalam
sejarah. (Tepuk tangan meriah)
Di dalam beberapa tahun apa yang dialami sudah terlalu banyak, anda sekalian
telah diterpa cobaan yang beraneka ragam di tengah penganiayaan ini. Peristiwa ini
belum berakhir, kalian masih sedang membuktikan kebenaran Fa, kalian masih
sedang menempuh perjalanan yang harus ditempuh oleh pengikut Dafa; sebelum
unsur kejahatan diberantas secara tuntas, anda sekalian tidak boleh menganggap
ringan, masih harus lebih gigih lagi memberantas secara tuntas unsur-unsur
kejahatan yang menganiaya pelurusan Fa dan pengikut Dafa. Sesungguhnya
kekuatan lama ini hanyalah merupakan sebuah penghalang raksasa dalam alam
semesta yang dibentuk bagi saya melakukan pelurusan Fa, pada mulanya tidak ada
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kehidupan yang dapat menyangka bahwa saya bisa melewatinya; oleh sebab itu, di
bawah kondisi pemahaman semacam ini, banyak kehidupan tingkat tinggi dalam
alam semesta semuanya berada pada sikap yang menonton saja, sedangkan
kehidupan yang terlibat melakukan apa yang mereka ingin lakukan tanpa
menghiraukan apa pun dengan memanfaatkan kesempatan pelurusan Fa. Akan
tetapi peristiwa ini sendiri, bagi banyak raja dan penguasa alam semesta, mereka
juga tahu merupakan hal krusial yang menyangkut eksis atau tidaknya maha
cakrawala -- jika pelurusan Fa kali ini tidak berhasil, segalanya akan lenyap, tetapi
mereka juga tidak ingin mengubah diri dari dasarnya. Di bawah pengaruh dari
kondisi hati yang berada pada kompleksitas semacam ini, para makhluk dari tingkat
berbeda tersebut sedang menampilkan taraf kondisi dan perbuatan yang
sesungguhnya dari dalam hati mereka masing-masing.
Oleh karena kondisi yang demikian kompleks dari kehidupan tingkat tinggi,
maka pengaruhnya terhadap Triloka yang kecil, terutama terhadap dunia manusia,
terhadap semua makhluk dalam Triloka, adalah besar sekali. Sebuah niat pikiran dari
yang di atas, bagi semua makhluk yang bertingkat-tingkat di bawah akan berdampak
sangat besar perbedaannya dalam perilaku mereka, sebuah niat pikiran dari atas
akan dapat menjungkir-balikkan keadaan di bawah. Oleh sebab itu bersamaan
memberantas unsur benda yang terakhir dari kekuatan lama, pada tahap demikian
bagi maha alam semesta bukan merupakan yang terakhir, pelurusan Fa juga belum
berakhir, sedangkan bagi kekuatan lama setibanya di sana, sudah tidak ada lagi
lanjutannya yang mengarah ke atas, tidak ada unsur-unsur yang berhubungan
dengan kekuatan lama, munculnya kekuatan lama dalam maha cakrawala
sepenuhnya adalah diatur ke bawah dari sana. Maka seandainya pada mulanya
menempuh jalan yang menuruti pengaturan kekuatan lama, sesampainya di sana
segenap pelurusan Fa saya kali ini jadi terlantar begitu saja, sedangkan segala
sesuatu yang dilakukan masih saja tidak ada perbedaan apa pun dengan karakter
semula yang sama bermetamorfosis dari alam semesta lama, dengan demikian
pelurusan Fa ini sama dengan nihil. Raja-raja yang raksasa dalam maha cakrawala
beranggapan tidak ada kehidupan yang dapat maju melewati halangan raksasa
semacam ini, dan keberhasilan pelurusan Fa adalah tidak mungkin. Banyak Dewa
dalam alam semesta mengatakan kepada saya, mereka ucapkan "Semoga anda
sukses." Di dalam arti dari perkataan itu, mengandung makna yang sangat
mendalam, mereka beranggapan sama sekali tak akan mampu melewatinya, tetapi
saya telah melewatinya. (Tepuk tangan meriah jangka panjang)
Di atas dunia, pengikut Dafa juga telah maju melewatinya di tengah
membuktikan kebenaran Fa. (Tepuk tangan meriah) Selama ini banyak sekali yang
dialami oleh kalian, dikarenakan terdapat sifat hati manusia biasa, juga terdapat
banyak keterikatan yang masih belum dapat dilepas, maka di dalam proses
membuktikan kebenaran Fa dari pengikut Dafa ini, ada banyak orang pernah
melewati jalan yang membelok, pernah melakukan kesalahan yang seharusnya tidak
dilakukan oleh pengikut Dafa, dalam bekerja sama sering timbul hal yang tidak
selaras, masing-masing mempertahankan pendapat sendiri. Akan tetapi tak peduli
bagaimanapun, saya beri tahu anda semua, sebagai pengikut Dafa, kalian dapat
52

melangkah ke depan dalam keadaan yang begitu sulit, ini adalah keagungan De
terbesar yang tidak dapat dibandingkan dengan apa pun. (Tepuk tangan meriah)
Segala apa pun juga adalah urusan kecil, pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa
ini adalah urusan yang terbesar, kalian telah dapat melakukannya! (Tepuk tangan
meriah)
Luar biasa, sungguh luar biasa, saya kadang-kadang menengok ke belakang
melihat perjalanan yang pernah dilalui oleh pengikut Dafa, juga adalah luar biasa.
Mengapa dikatakan demikian? Dalam sejarah manusia belum pernah ada orang
Xiulian membuktikan kebenaran Fa, dalam sejarah alam semesta juga belum pernah
ada peristiwa seperti pelurusan Fa ini, bahkan Dewa pun belum pernah mendengar
sebutan "pelurusan Fa" ini, perihal bagaimana membuktikan kebenaran Fa di dunia
lebih-lebih tidak ada contoh yang dapat dijadikan referensi. Sepenuhnya
mengandalkan pengikut Dafa sendiri yang membuka sebuah jalan pembuktian
kebenaran Fa dengan cara melangkah ke luar di jalur pelurusan Fa ini, telah
meninggalkan cara-cara dan kondisi perihal Xiulian yang berbeda tingkat dan
pembuktian kebenaran Fa di masa mendatang, serta bentuk eksistensi kehidupan
bagi masa mendatang, bagi semua makhluk di masa mendatang, bagi masyarakat
manusia di masa mendatang, bagi para makhluk berbagai kalangan di masa
mendatang. Dengan demikian itu adalah sangat penting. Jika kalian melangkah tidak
baik di dalam pelurusan Fa kali ini, maka juga akan mendatangkan kerugian bagi
masa mendatang; jika kalian melangkah dengan lebih baik, maka akan
mengukuhkan jalan kehidupan yang lebih kokoh, lebih sempurna-harmonis tak
terhancurkan bagi kemudian hari, bagi masa mendatang. Ini bukanlah hal yang
umum. Kelihatannya bumi ini sangat kecil, namun kehidupan dan badan langit yang
sangat besar dari segenap alam semesta telah turun ke sini, di sini telah menjadi titik
fokus dari semua makhluk, di sini telah menjadi titik fokus dari alam semesta, oleh
sebab itu semenjak dimulainya pelurusan Fa, hal-hal yang dilakukan di sini
semuanya bukanlah hal yang kecil.
Kehidupan yang diselamatkan di tengah kalian mengklarifikasi fakta dan
menyelamatkan semua makhluk juga bukanlah manusia biasa yang umum, di
belakang setiap orang terdapat hubungan kosmos yang diulurkan dan dikaitkan
secara lebih jauh dan mendalam, maka yang diselamatkan bukanlah satu orang,
sangat mungkin adalah sebuah kelompok kehidupan yang sangat besar, bahkan
adalah kelompok kehidupan sangat besar yang tinggi sekali tingkatannya. Saya
pernah mengatakan, segala sesuatu yang dianugerahkan kepada pengikut Dafa
bukanlah hal yang sederhana, semuanya adalah sangat agung. Akan tetapi, segala
yang kita lakukan di dalam membuktikan kebenaran Fa, pada umumnya bukan
merupakan manifestasi yang ajaib atau mukjizat, secara permukaan adalah seperti
bentuk pada manusia biasa, oleh sebab itu, ada banyak hal kelihatannya seperti
sedang melakukan hal-hal manusia biasa. Terutama ada banyak orang-orang di
dunia yang tidak mengerti terhadap Dafa, mereka beranggapan apa yang kita
lakukan adalah hal-hal manusia biasa. Sesungguhnya tidaklah sama, pada
hakikatnya berbeda, titik tolak dan tujuan kita, sasaran yang ingin kita capai,
semuanya tidak sama dengan manusia biasa. Kita tidak bermaksud ingin
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memperoleh sesuatu benda manusia biasa di tengah manusia biasa, kita tidak
merasa tertarik dengan uang, politik dan kekuasaan dari manusia biasa. Kalian
adalah yang Xiulian, pengikut Dafa ingin mencapai kesempurnaan Xiulian, di dalam
pelurusan Fa kali ini juga telah sepenuhnya memperlihatkan bahwa apa yang
dilakukan oleh pengikut Dafa adalah sesuatu yang tidak dapat dan juga tidak akan
berhasil dilakukan oleh manusia biasa. Mengapa pengikut Dafa di dalam
mengklarifikasi fakta, dapat dengan satu orang menandingi sepuluh, bahkan seratus
orang? Anda sekalian di dalam mengklarifikasi fakta juga telah melihat, pengikut
Dafa di daratan Tiongkok di hadapan hidup dan mati, telah menampilkan keagungan
De yang demikian sebagai orang Xiulian, semua ini adalah yang tidak dapat
dilakukan oleh manusia biasa, hal ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh
manusia biasa. Lagi pula babak penganiayaan ini bukan satu dua hari, melainkan
berlanjut beberapa tahun. Di tengah siksaan derita yang sangat panjang, dapat
melangkah ke depan, ini sungguh tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan dan
terpaan yang sesaat, oleh sebab itu dikatakan pengikut Dafa luar biasa. Saya hari ini
boleh mengatakan demikian kepada anda sekalian, bahwa pengikut Dafa adalah
agung, kalian telah membangun kegemilangan Dafa dalam hal pembuktian
kebenaran Fa di dunia. (Tepuk tangan meriah)
Dilihat dari keadaan sekarang, sudah tidak dapat dibandingkan dengan
keadaan 20 Juli tahun 1999. Pada 20 Juli tahun 1999, saat kita sedang menghadapi
penganiayaan yang paling serius oleh kejahatan, pada dasarnya berada dalam
posisi bertahan; kejahatan menganiaya kita, kita sedang bersusah-payah
menjelaskan kepada orang-orang di dunia bahwa kita dianiaya, kita sangat pasif.
Sekarang keadaannya sudah bukan demikian, dapat dikatakan, keseluruhan dari
unsur-unsur kejahatan tingkat rendah telah dimusnahkan tinggal tidak seberapa,
selain sebagian kecil orang jahat dapat dikuasai dan dikendalikan, kemampuannya
untuk sesukanya menguasai dan mengendalikan orang-orang di dunia secara dasar
telah dikikis habis. Dengan demikian, orang-orang di dunia di dalam keadaan yang
tanpa pengendalian dari luar, tentu akan sadar, akan berpikir. Ini adalah hasil yang
kalian dapatkan di dalam mengklarifikasi fakta. Lagi pula keseluruhan dari
penganiayaan ini terbentuk dari kebohongan, fitnahan, cara-cara keji yang
disembunyikan, semua ini adalah takut diketahui orang, orang-orang di dunia setelah
mengerti keadaan sebenarnya tentu akan merasa terkejut, oleh sebab itu klarifikasi
fakta dari pengikut Dafa mempunyai kekuatan yang paling ampuh. Menyingkap
kejahatan, menyingkap penganiayaan ini adalah jalan yang paling ampuh untuk
memberantas dan mengekang dia.
Dalam realitas anda sekalian melakukannya dengan sangat baik, juga telah
memerankan fungsi yang demikian, oleh sebab itu, bagi keseluruhan babak
penganiayaan ini, sudah tidak dapat dibandingkan dulu dengan sekarang. Terutama
di luar daratan Tiongkok, kita sudah berubah dari pasif menjadi aktif, kejahatan
sudah berada dalam posisi bertahan, karena unsur kejahatan sudah sangat sedikit.
Orang-orang yang dimanfaatkan yang berada di dalam kelompok kejahatan juga
sedang terjadi perubahan, boleh dikatakan, kejahatan ingin menganiaya Falun Gong
di luar daratan Tiongkok sudah gagal secara tuntas. (Tepuk tangan meriah)
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Di daratan Tiongkok, penganiayaan kejahatan juga sedang menuju kegagalan.
Anda sekalian telah melihat, karena unsur kejahatan sudah sangat sedikit, kejahatan
selain menggunakan perangkat media yang masih dapat mereka kuasai untuk
berbohong, massa rakyat sudah tidak memercayainya. Di tengah klarifikasi fakta
bersama dari pengikut Dafa di dalam dan di luar negeri Tiongkok, telah membuat
kelompok manusia yang sangat besar mengerti akan fakta sebenarnya dari
penganiayaan, bahkan orang-orang yang semula belajar Fa tidak gigih, yang tidak
teguh, ada juga yang baru saja belajar Fa lalu terjadi penganiayaan, sehingga
mereka jatuh ke bawah, kini kembali melangkah ke luar lagi. Pada mulanya di
Tiongkok benar-benar ada seratus juta orang yang belajar Dafa. Dengan demikian,
orang-orang tersebut semuanya juga mempunyai banyak sanak famili dan teman
akrab, mereka semua juga mengklarifikasi fakta, telah membuat kelompok manusia
yang sangat besar mengerti akan kejahatan dan penganiayaan ini. Dengan kata lain
kesempatan bagi kejahatan untuk mengendalikan manusia sudah makin kecil, orangorang yang dapat dikendalikan juga akan makin berkurang, propaganda kebohongan
oleh kejahatan juga makin tidak ada orang yang memercayai, makin membuat orang
merasa muak, lagi pula kejahatan sendiri juga sedang berkurang, hal ini bagi
kejahatan sendiri boleh dikatakan, sudah merupakan sesuatu yang menakutkan.
Partai jahat PKT belum pernah mengakui kesalahan kepada rakyat. Sekalipun
dia telah melakukan hal buruk yang betapa besar, dia telah melakukan hal buruk
yang betapa besar, sebaliknya dia juga mengatakan partai jahat PKT kami
senantiasa betul; (hadirin tertawa) ketika kekuasaannya dalam keadaan betapa krisis
pun, dia juga mengatakan situasi keseluruhan baik sekali, (hadirin tertawa) saya di
sini tidak bermaksud ingin berbuat bagaimana terhadap kekuasaan partai jahat PKT,
karena pentolan kejahatan yang menganiaya kita meneriakkan "partai jahat PKT
harus mengalahkan Falun Gong." Akan tetapi saya tidak ingin mengalahkan kamu
partai jahat PKT, tidak sepatutnya, adalah kamu partai jahat PKT sendiri yang
menganiaya diri sendiri hingga jatuh di tengah penganiayaan terhadap massa rakyat,
di tengah penganiayaan menumbuhkan kepalsuan, kejahatan, pertarungan dan
kebobrokan, sehingga kehilangan simpati rakyat. Banyak orang setelah mengetahui
fakta sebenarnya juga akan berpikir: Pemerintah ini bahkan perbuatan jahat
semacam ini juga sanggup dilakukan, kebohongan apa pun juga dapat dibuatnya,
apakah pemerintah ini tidak menakutkan? Terutama setelah fakta sebenarnya dari
peristiwa Tiananmen diketahui orang-orang, mereka semua sedang berpikir, sedang
merenungkan kembali secara menyeluruh: apakah partai jahat PKT juga melakukan
demikian di dalam berbagai kampanye?
Orang-orang Tionghoa ada separuh pernah dianiaya oleh partai jahat PKT. Di
saat sebelum berdirinya kekuasaan partai jahat PKT, anda sekalian tahu, ada
banyak orang kaya, rumahnya digeledah dan hartanya dibagi-bagikan, bahkan ada
yang ditembak mati dan dipenjara. Di dalam banyak kampanye perjuangan seperti
"menekan pemberontakan," "tiga pemboikotan dan lima pemboikotan," "pembersihan
terhadap kaum kontra-revolusioner," "revolusi besar kebudayaan," semua itu telah
menganiaya orang Tionghoa dalam jumlah banyak, maka dijumlahkan secara
keseluruhan, ada separuh lebih orang Tionghoa pernah mengalami berbagai
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penganiayaan. Di bawah propaganda partai jahat PKT yang mengandung tujuan,
yang bermetamorfosis, yang membelokkan jiwa manusia, juga benar-benar telah
membuat kondisi hati manusia di Tiongkok terjadi semacam metamorfosis, dengan
mencampur-adukkan antara partai jahat PKT dan bangsa Tionghoa ke dalam satu
pengertian, oleh sebab itu dalam banyak kesempatan, walaupun partai jahat PKT
telah melakukan hal buruk yang betapa besar, orang-orang juga merasa
pemerintahlah yang benar. Namun kali ini sudah berbeda, orang-orang semua
sedang merenungkannya kembali.
Dengan demikian dilihat dari keadaan sekarang ini, di daratan Tiongkok, ada
banyak orang juga sedang memikirkan masalah tersebut dengan kepala dingin, hal
demikian bagi kejahatan sudah cukup menimbulkan ancaman yang paling besar.
Unsur-unsur kejahatan dalam berbagai ruang dimensi demi menjamin pentolan
berandal kejahatan di Beijing itu untuk berbuat jahat, maka pemblokadeannya
terhadap Beijing adalah paling ketat. Penyakit SARS dapat muncul di Beijing, bahkan
dapat menyerang masuk ke dalam Zhongnanhai, membuat beberapa anggota
komite tetap dari lembaga politbiro di sana juga jatuh terserang penyakit, saya beri
tahu anda semua, ini bukanlah sebuah masalah penyakit menular yang dianggap
sederhana oleh manusia di dunia. Di sana adalah tempat yang paling ketat diblokade
oleh kejahatan, oleh karena kejahatan itu sudah dibasmi hingga taraf yang demikian,
sudah tidak dapat mempertahankan sarang lamanya, maka Dewa baru dapat
menyerang masuk ke pusat kejahatan itu. (Tepuk tangan meriah) Pentolan berandal
ini begitu melihat kehebatannya telah sirna, dia lari ke Shanghai. Menyuruh orangorang harus mempertahankan Shanghai dengan nyawa, perkataan apa yang
diucapkan? Manusia biasa juga merasa tidak rasional, bagaimana kamu
mempertahankan dengan nyawa? Penyakit itu justru datang menghadap nyawamu,
kamu melawannya dengan senapan juga tidak mempan. (Hadirin tertawa) Bahkan
bom atom juga tidak berfungsi. (Hadirin tertawa) Sesungguhnya yang dia ucapkan
adalah perkataan yang dia mengerti sendiri, karena dia bukan manusia, di dalam
kulit manusianya adalah setan busuk yang jahat, setan yang di dalam itu
mengatakan: sarang lama sudah jebol diserang, dia ingin mati-matian menjaga
Shanghai, bagaimana dapat dijaganya? Sarang lama yang kamu blokade paling
kokoh juga sudah dijebol, apakah Shanghai dapat dijaganya? Dengan segera
penyakit SARS di Shanghai bangkit secara menyeluruh. Ingin ditutupi, yang
sekarang dia tutupi bukan angka dari hasil statistik, dia tidak mengadakan statistik,
dia sampaikan kepada pejabat yang ada di bawah: di mana terjangkit penyakit SARS,
maka pejabat di situ dibebas-tugaskan. Sehingga pejabat tersebut tidak berani
melapor ke atas. Dengan begitulah dikatakan penyakit SARS "sudah tidak ada."
Walaupun mati seberapa banyak orang, bagi pentolan berandal ini, boleh dikatakan
sama sekali tidak ambil pusing, asalkan dia dapat bertahan ya sudah cukup.
Sekarang kejahatan juga sudah tidak berani menetap di Shanghai, dia berkeliaran ke
mana-mana. (Hadirin tertawa) Maka bila dilihat dari keadaan begini, berarti unsur
kejahatan ini sudah tidak sanggup lagi, kehebatannya telah sirna. (Tepuk tangan
meriah)
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Jangan dilihat orang-orang jahat sedang gila-gilaan, mereka semua juga
gemetar dalam hati, semua juga takut. Tentu saja, sebelum kehidupan jahat
diberantas secara tuntas, dia masih akan menyuruh orang-orang jahat melakukan
hal buruk, ketika dikuasai dan dikendalikan oleh kejahatan, orang jahat akan
kehilangan rasio, di saat tenang kembali, mereka akan menjadi takut. Setiap telepon
dari praktisi juga akan membuat mereka tergetar hingga tidak bisa tidur -- karena
takut. Pentolan berandal kejahatan itu juga telah melihat kesudahan akan dirinya
sendiri, "apa boleh buat, bunga-bunga akan gugur," sudah tidak ada cara lain.
Penganiayaan Falun Gong yang terus meningkat membuat mereka tidak ada
kesempatan mundur. Peningkatan yang setahap demi setahap menjadikan mereka
penasaran ingin segera mengganyang habis, mereka sama sekali tidak
meninggalkan jalan belakang bagi diri sendiri. Propaganda rekayasa masih tiada
hentinya dilakukan, tidak ada cara untuk memberi penjelasan kepada rakyat
Tiongkok, tidak ada cara untuk memberi penjelasan kepada orang-orang di seluruh
dunia. Pemerintah Tiongkok masih terus saja berbohong mengelabui massa rakyat,
mengarang desas-desus, mengarang berita palsu, menganiaya hingga meninggal
begitu banyak massa rakyat dari masyarakat golongan utama. Betapa jahatnya,
apakah kekuasaan politik ini masih dapat eksis? Di saat menghadapi masyarakat
dengan perangkat hukum yang sehat kelak, orang-orang tersebut sulit menghindar
dari tanggung jawab dosanya! (Tepuk tangan meriah) Apakah mereka tidak takut?
Tentu takut.
Tentu saja semua ini, baik penganiayaan, maupun runtuhnya kejahatan,
peristiwa ini masih belum selesai, maka sebagai pengikut Dafa, anda sekalian di
dalam mengklarifikasi fakta jangan terlena hingga menganggap ringan, kita harus
lebih giat melakukannya. Terutama mereka yang belum melakukan dengan baik,
yang terlambat melangkah ke luar, harus memanfaatkan kesempatan terakhir ini
untuk melakukan dengan baik, ketika kejahatan benar-benar telah tiada, maka
peristiwa ini juga akan berakhir.
Seandainya peristiwa ini tidak muncul, maka bagi pengikut Dafa, saya dapat
sepenuhnya dengan cara positif menyelesaikan segala budi baik dan dendam
sejarah dari pengikut Dafa yang dialaminya dalam Xiulian, serta berbagai
kerunyaman dan berbagai asal perjodohan, asal kebencian dalam sejarah dari
berbagai kalangan makhluk hidup yang saya temukan di dalam pelurusan Fa.
Ternyata penganiayaan telah muncul, dengan demikian memang betul-betul ada
sebagian orang berbuat tidak baik, berbuat tidak sepatutnya. Kendati belum berbuat
dengan baik, maka harus memanfaatkan waktu untuk menutupi kerugian dari
perbuatan diri sendiri yang tidak baik itu. Sebagai pengikut Dafa, bila ingin
melakukan hal-hal selanjutnya dengan baik, maka harus lebih memerhatikan
keseriusan diri sendiri terhadap Xiulian.
Dalam tiga hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa, setiap hal juga sangat
penting. Segala sesuatu dari kesempurnaan Xiulian pribadi kalian terjelujur di dalam
pembuktian kebenaran Fa yang kalian lakukan, oleh sebab itu kalian harus
melakukannya dengan baik, juga harus mencari kekurangan-kekurangan diri sendiri
di dalam pelurusan Fa, lalu mengatasinya. Mengapa ada daerah yang praktisinya
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dapat berkoordinasi dengan sangat baik, sedangkan ada sebagian daerah
koordinasinya justru tidak begitu baik? Tidak dapat dikatakan di tempat kita ini ada
mata-mata yang mengganggu, dan menitikberatkan pada suatu alasan ini atau itu.
Sesungguhnya saya sejak dini sudah mengatakan, ketika kondisi hati kalian sangat
lurus, mata-mata tidak berani berdiam di sini, dia hanya punya dua pilihan: satu
adalah diasimilasi oleh medan yang lurus ini, karena medan yang lurus murni yang
dipancarkan oleh pengikut Dafa, akan menyingkirkan segala unsur benda buruk
yang ada dalam kesadaran pikiran manusia, medan yang lurus murni akan
mencerai-beraikannya, mencerai-beraikan segala unsur benda yang tidak lurus di
dalam pikiran manusia, ini juga adalah sebuah manifestasi lain dari penyelamatan
dan belas kasih. Di saat segala sesuatu yang tidak baik dalam pikiran manusia
sudah dicerai-beraikan olehnya sampai habis, yang tersisa adalah kesadaran
pikirannya semata yang murni, maka orang akan menyetujui hal yang lurus dan yang
baik, bukankah dia telah diasimilasi? Selanjutnya, pilihan yang satu lagi adalah
cepat-cepat kabur, karena karma pikiran dan konsep buruk dari orang jahat takut
tercerai-berai.
Jika demikian mengapa ada sebagian orang dapat menyusup ke dalam tempat
kita ini? Memang ini adalah sangat tertentu saja, mengapa pada periode waktu itu
ada orang bahkan memberi info kepada kejahatan? Ini dikarenakan medan kita tidak
murni, tidak lurus, tidak dapat berfungsi untuk menyelamatkan semua makhluk dan
menolong kehidupan, tidak mampu menggentarkan kejahatan, bukankah itu adalah
masalah diri kita sendiri? Masih mempersoalkan ini dan itu, masih mempersoalkan
siapa mata-matanya, bukankah itu adalah masalah diri kita sendiri? Memang
demikian. Maka selanjutnya anda sekalian lebih-lebih harus belajar Fa dengan baik,
supaya pikiran lurus lebih kuat, lebih berkemampuan menyelamatkan semua
makhluk.
Di samping itu, ada praktisi kita seringkali berbicara tidak bertanggung jawab. Di
saat berbeda pendapat, bukan secara positif memahaminya dengan kepala dingin,
sebaliknya mengumpatkan kata-kata yang mencemooh, lalu menyangkal suatu ide
orang lain. Cobalah kemukakan ide anda yang baik, saling berkoordinasi dengan
sungguh-sungguh, itu baru benar. Terutama di saat melakukan suatu hal secara
kesatuan, anda sekalian lebih harus berkoordinasi dengan baik. Seperti kali ini
menuntut pentolan berandal yang jahat itu ke pengadilan, tentu perlu koordinasi
bersama dari anda sekalian, agar suaranya bergema di seluruh dunia. Ditinjau dari
aspek tersebut, koordinasinya sudah cukup mempunyai kekuatan, saya lihat satu
periode akhir-akhir ini lebih baik, tetapi juga terdapat kekurangannya.
Apa yang dimaksud kekurangannya? Kemarin ada praktisi bertanya kepada
saya: Shifu, mengapa komite HAM PBB berubah jadi sedemikian rupa? A.S.
beberapa kali mengusulkan masalah HAM di Tiongkok telah diveto, akhirnya bahkan
tidak ada orang yang mengusulkannya, sampai terakhir bahkan posisi ketuanya juga
dijabat oleh pemerintah yang pelanggaran HAM-nya berat. Coba kita pikirkan
dengan kepala dingin, sesungguhnya kadang-kadang dapat terpikir dengan jelas:
bukan unsur-unsur lurus yang tidak potensial, adalah hal-hal yang kita lakukan
kadang-kadang mudah disusup celah kekosongan oleh kekuatan lama. Misalkan
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saja, ada banyak orang di antara kita di saat melakukan suatu hal, mengupayakan
cara dengan menggunakan pikiran manusia, anda sekalian juga sedang dengan
seribu satu upaya ingin mengakhiri penganiayaan ini, ingin menyuruh manusia biasa
untuk mengakhiri peristiwa ini. Ada orang yang berpikir, mengapa A.S. tidak
menjatuhkan kekuasaan berandalan jahat itu? Melakukan sebuah pertempuran?
Juga ada orang yang berpikir, begitu banyak negara demokrasi di seluruh dunia,
mengapa tidak mengeluarkan suara? Apa saja yang dilakukan PBB saat ini?
Kelihatannya memang demikian. Sesungguhnya saya beri tahu anda sekalian, hal
apa yang dimanifestasikan di dalam ini? Kita terlalu menggantungkan diri pada
manusia. Jika penganiayaan ini dapat diakhiri oleh manusia, betapa malunya
pengikut Dafa! Kita belum membuktikan kebenaran Fa, belum membangun
keagungan De di dalam penganiayaan, kita pengikut Dafa belum mampu
membentangkan jalan dari langkah kita. Saya sudah mengatakan, jalan ini adalah
ditinggalkan untuk masa mendatang, bukankah hal ini sangat penting? Dengan
demikian telah disusupi celah kekosongan oleh kejahatan. Kalian mengharapkan
manusia biasa, maka kekuatan lama membuat hal ini sehingga pengusulannya
diveto; kalian masih mengharapkan manusia biasa, mereka membuat hal ini tidak
ada lagi yang mengusulkan, Amerika Serikat dikeluarkan dari komite HAM; kalian
masih mengharapkan manusia biasa, mereka membuat posisi ketuanya juga dijabat
oleh orang yang melanggar HAM. Dari pelajaran-pelajaran tersebut kita seharusnya
menjadi lebih arif, apa yang kita alami sudah terlalu banyak, dari pelajaran-pelajaran
tersebut kita seharusnya berangsur-angsur menyadarinya kembali.
Perihal kali ini anda sekalian menuntut pentolan berandal itu, saya juga sedang
mengamati, saya juga sedang memerhatikan anda sekalian, bila ditemukan suatu
masalah saya juga akan membicarakannya kepada praktisi Dafa tertentu: jangan
terlalu berketerikatan kepada manusia biasa. Jika benar-benar menuntutnya ke
pengadilan, benar-benar berhasil menuntutnya, benar-benar dapat mendorong maju
perkara ini, adalah kita pengikut Dafa yang melakukannya. Di mana terjadi masalah
maka kita pergi ke sana untuk mengklarifikasi fakta, kepada hakim, pengacara dan
tokoh-tokoh dari berbagai aspek terkait, kita semua mengklarifikasinya. Jika hati
manusia sudah lurus, pengadilan akan berdiri di pihak yang benar. Dengan demikian
bukankah ini adalah kita pengikut Dafa yang sedang melakukannya? Bukankah ini
disebabkan oleh pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa? Bukankah ini
dihasilkan dari perbuatan pengikut Dafa? Dengan demikian tidak dapat dikatakan
manusia biasa yang membuktikan kebenaran Fa, adalah pengikut Dafa sedang
menempuh jalan sendiri. Hanya terpaut sedikit itu saja. (Tertawa) Saya terus sedang
mengamati masalah ini, tidak membiarkan kekuatan lama menyusup celah
kekosongan.
Sesungguhnya dibicarakan dari satu sudut pandang yang lain, dapat menuntut
kejahatan itu ke pengadilan, dapat berhasil menuntutnya, saya beri tahu anda
sekalian, juga dikarenakan kejahatan sudah berkurang hingga taraf yang demikian.
Dia sudah tidak dapat memerhatikan begitu banyak, sehingga membuat dia selain
melindungi nyawanya sendiri, untuk melakukan yang lain sudah kewalahan. Anda
sekalian telah melihat, secara berangsur-angsur tuntutan kalian juga sudah diterima
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berkasnya, telah berhasil menuntutnya, ini menerangkan masalah. Kalian masih ada
yang berpikir: bagaimana gerangan masalahnya? Bukan bagaimana gerangan
masalahnya, adalah kejahatan melangkah menuju kemerosotan. Pada 20 Juli tahun
1999 adalah kejahatan melangkah menuju puncaknya, sampai tahun 2000 dan 2001
adalah puncaknya, sekarang sedang kembali menurun, dia sedang turun kembali
menuju ke dalam jurang rendah.
Kejahatan ini ingin membasmi Falun Gong di seluruh dunia, sudah tidak berani
dipikirkan bahkan dalam mimpi. Untuk membasmi Falun Gong di daratan Tiongkok,
mereka sudah tahu itu tidak mungkin, lagi pula rakyat sedang terbangun sadar. Akan
tetapi menunggang macan sulit untuk turun. Mereka berpropaganda lewat internet
dan siaran, tiada hentinya mengarang tuduhan satu per satu, berpijaknya sudah
terlalu tinggi, permainannya sudah terlampau berbahaya, ibarat naik tangga sudah
tidak dapat turun, tidak dapat turun dan juga tidak dapat terus berpijak, sudah akan
jatuh. Sebelum babak penganiayaan ini, Dafa disebarkan dengan cara dari orang ke
orang, tidak menimbulkan pengaruh yang terlalu besar di tengah masyarakat
internasional; tetapi di dalam penganiayaan ini, juga sedang tiada hentinya
meningkatkan prestise dan taraf ketenaran bagi Dafa, tiada hentinya mendorongnya
ke panggung internasional, mendorongnya ke puncak umat manusia. Satu tujuan di
antaranya dari penganiayaan yang diatur oleh kekuatan lama ini juga adalah
demikian, bukankah hal ini juga demikian dilakukan, manusia juga makin lama makin
memusatkan pandangan akan hal ini. Karena manusia ada satu sisi yang dikekang,
jika unsur-unsur yang mengekang telah diberantas, maka sekarang sikap manusia di
dunia terhadap Falun Gong sudah tidak demikian, persis sama seperti kondisi hati
kalian pada mulanya memperoleh Fa, di saat menjumpai Fa ini tentu tahu apa dia itu.
Berhubung sekarang tidak memperkenankan kandungan makna dari Fa
dimanifestasikan kepada lebih banyak manusia di dunia, maka manusia masih belum
dapat melihatnya, karena itu adalah urusan tahap berikutnya. Jika perolehan Fa dari
manusia masa mendatang dicampur-adukkan menjadi satu dengan kita pengikut
Dafa, maka ada banyak hal tidak mudah dilakukan, oleh sebab itu saya juga tidak
terlalu mendorongnya maju ke depan. Akan tetapi ada banyak orang sedang belajar
Fa, sedang berkultivasi, sedang melangkah ke dalam Dafa, sesungguhnya adalah
mengukuhkan fondasi bagi masa mendatang, mereka adalah orang Xiulian di masa
mendatang, dengan demikian, ini juga merupakan satu aspek penyelamatan semua
makhluk dari pengikut Dafa.
Ditinjau dari keadaan keseluruhan, sesungguhnya keadaan dewasa ini juga
demikian. Setiap hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa juga jangan dipandang kecil.
Sepatah kata, sehelai selebaran, sebuah "klik"-an yang ditekan di atas keyboard,
sebuah pembicaraan telepon, sepucuk surat dari anda, semuanya memerankan
fungsi yang sangat besar; kehidupan yang telah mengerti fakta sebenarnya juga
merupakan media hidup, mereka juga sedang mengklarifikasi fakta. Akan
menimbulkan pengaruh yang sangat besar di tengah masyarakat. Anda sekalian
juga telah melihat hasilnya, juga telah melihat satu sisi kalian yang mempunyai
keampuhan itu, oleh sebab itu pengikut Dafa seterusnya masih tetap tiga hal ini yang
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dilakukan: mengultivasi diri sendiri dengan baik, mengklarifikasi fakta, dan
memancarkan pikiran lurus memberantas kejahatan.
Masih ada sebuah masalah, saya tadi sudah mengatakan, dewasa ini unsur
kejahatan ini sudah dimusnahkan hingga sedikit sekali. Unsur kejahatan yang saya
katakan, adalah sosok kehidupan yang kacau-balau, yang aneh-aneh di dalam ruang
dimensi lain, semuanya adalah sangat rendah, namun mereka berasal dari sistem
cakrawala besar yang berlainan, yang ditumpukkan di sini, menembus satu ruang
dimensi ada eksistensi mereka, menembus satu lagi ruang dimensi juga ada
eksistensi mereka, dengan demikian di saat memberantas, mereka terbagi
bertingkat-tingkat. Kadang kala kalian berpikir, mengapa saya selesai memberantas
ternyata masih ada, selesai memberantas ternyata masih ada? Mereka memang
adalah demikian. Ada satu hal, karena secara keseluruhan juga sedang
memberantas mereka, jumlah keseluruhannya juga sedang berkurang, bidangbidang tingkatan yang terbagi dari mereka juga sedang berkurang.
Ada lagi sebuah masalah ialah, saya dari dulu belum membicarakannya kepada
anda sekalian, karena hal ini jika terlalu dini dibicarakan masih belum boleh, Shifu
melakukan hal-hal demikian juga mempunyai urutan. Saya menyuruh kalian
memberantas dan menyangkal kekuatan lama adalah secara keseluruhan
menyangkal penganiayaan ini, menghapus unsur tersebut, hal ini kita telah berhasil
melakukannya, juga telah memberantasnya. Kehidupan-kehidupan jahat yang
dimanfaatkan oleh kekuatan lama juga telah kita musnahkan dalam jumlah besar,
proses keseluruhan dari pelurusan Fa makin lama sudah makin dekat, dari atas
hingga bawah sedang memusnahkan kejahatan dalam skala besar, anda sekalian
memancarkan pikiran lurus juga sedang memusnahkan kejahatan dari berbagai
bidang tingkatan. Dengan demikian, masih ada semacam unsur yang terakhir. Unsur
apa itu? Anda sekalian tahu, saya demi menumbuhkan Gong anda telah memasang
mekanisme otomatis, juga Falun dan berbagai unsur lainnya, lagi pula Fashen saya
juga sedang menangani sendiri para pengikut Dafa, bersamaan masih ada sebagian
Dewa yang ditunjuk oleh Fashen saya yang benar-benar dapat berkoordinasi dengan
pelurusan Fa, mereka sedang membantu. Akan tetapi, kekuatan lama secara
sistematis juga telah mengatur unsur-unsur mereka, untuk secara konkret mengatur
segala sesuatu yang mereka inginkan, dengan demikian telah menyebabkan setiap
praktisi juga ada pengaturan yang konkret dari kekuatan lama serta penanganan dari
kehidupan-kehidupan kekuatan lama. Kehidupan yang diatur oleh kekuatan lama
yang melakukan hal secara konkret bukanlah kehidupan rendah seperti setan busuk
yang kacau-balau yang saya katakan itu, di antara mereka ada juga Buddha, Tao
dan Dewa, tetapi semuanya bertingkat rendah, semuanya melakukan pekerjaan
yang diserahkan oleh kekuatan lama kepada mereka di dalam dunia manusia yang
tingkatan paling rendah ini. Perwujudan mereka sangat kecil, kadang-kadang kalian
dapat melihat mereka seperti sebuah titik sinar yang terang, yang melintas dengan
cepat. Kekuatan lama mengaturnya lebih banyak di sekeliling saya. Saya telah
memberantas mereka dalam jumlah besar.
Penampilan mereka semacam apa? Mereka tidak memiliki pandangan, mereka
seperti khusus demi menyelesaikan sebuah misi, apa yang semula diatur oleh
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kekuatan lama bagi mereka untuk dilakukan, mereka tentu terus melakukannya
hingga tuntas, segenap Fa yang saya utarakan mereka dapat mendengar, namun
tidak ingin berubah, sebelum selesainya apa yang ingin mereka lakukan, mereka
tidak akan lepas tangan, karena pemikiran mereka sama dengan kekuatan lama,
menganggap pelurusan Fa adalah mereka yang sedang melakukan, mereka adalah
Dewa, mereka ingin menyelesaikan amanat kekuatan lama, ingin terus berbuat
demikian. Dewasa ini walaupun kekuatan lama telah diberantas, sedangkan di saat
setan-setan busuk yang tersisa dari tingkat paling rendah sudah tidak dapat
memerankan fungsinya yang begitu besar, maka ada banyak gangguan, banyak
faktor penganiayaan, kasus penganiayaan dan propaganda rekayasa yang muncul di
berbagai tempat di daratan Tiongkok, semuanya adalah mereka yang melakukan
dengan menguasai dan mengendalikan pikiran orang-orang jahat. Bagi saya sebagai
Shifu, sama sekali tidak mengakui mereka. Segala sesuatu yang benar-benar ingin
saya lakukan mereka tidak dapat melihatnya, dengan demikian mereka di saat
sebelum datangnya saya meluruskan Fa, sedang berbuat macam-macam di dalam,
untuk menghasilkan seperangkat benda, setibanya pelurusan Fa saya akan
memberantas mereka dan apa yang mereka lakukan, dengan sekejap membentuk
kembali perangkat benda masa mendatang yang sesungguhnya. Proses setelah
pelurusan Fa ini, kehidupan lama tidak dapat melihatnya, karena mereka termasuk
masa lampau, maka tidak dapat melihat masa mendatang. Hal-hal dari alam
semesta masa mendatang mereka tidak dapat melihat, maka mereka niscaya matimatian terikat pada apa yang mereka inginkan, mereka juga sedang terus
melakukannya. Dengan demikian kita tidak mengakui segala yang dilakukan oleh
kekuatan lama, tidak mengakui penganiayaan ini beserta gangguan terhadap
pelurusan Fa, agar penganiayaan berakhir lebih cepat, menempuh jalan kita sendiri,
maka tidak memberantas gangguan mereka semacam ini juga tidak benar, karena
mereka ingin menyelesaikan tugas yang diserahkan kekuatan lama kepada mereka.
Dibicarakan dari keseluruhan pelurusan Fa, mereka juga berdosa besar dan
sangat jahat. Walaupun kekuatan lama telah diberantas dari dasarnya, tetapi mereka
yang secara konkret melakukan hal tersebut juga harus diberantas, mereka adalah
tangan hitam yang sesungguhnya dari kekuatan lama, mereka terikat pada segala
sesuatu yang mereka lakukan itu. Saya seringkali mengatakan, kehidupan jahat dan
kekuatan lama memanfaatkan sebelum datangnya pelurusan Fa dan sekat-sekat
yang terbentuk oleh hadirnya badan langit tingkat tinggi, untuk melemparkan karmakarma beserta materi busuk dari dalam dunia dan alam semesta ke tempat saya ini,
semua itu suruh saya yang menanggungnya, agar saya melenyapkannya. Saya
katakan kepada mereka, kalian berbuat demikian kelak kalian juga harus
memikulnya. Mereka tidak ambil pusing, mereka mengatakan: kamu telah melompat
masuk ke dalam lubang jamban mungkinkah badan kamu tidak terkena kotoran?
Maksud mereka adalah, tempat di sini memang kotor, kamu telah datang,
mungkinkah tidak ada hal-hal semacam ini bagi kamu? Ini juga sudah merupakan
pemahaman terbesar dari inteligensi segenap kekuatan lama, di sini juga telah
memanifestasikan kondisi dari alam semesta masa kini, semuanya berpemahaman
semacam ini. Mereka sungguh tidak terpikirkan, apa yang dialami di dalam pelurusan
Fa, termasuk segala sesuatu yang bukan saya inginkan namun adalah dipaksakan di
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tengah pelurusan Fa, itu barulah rintangan yang sesungguhnya dari pelurusan Fa,
barulah merupakan manifestasi terakhir dari "terbentuk, bertahan, rusak"-nya alam
semesta. Perihal ruang dimensi materi ini kotor, namun kotornya ruang dimensi ini
adalah disebabkan oleh perbedaan tingkatan dari struktur alam semesta, itu tidak
dapat dikategorikan benar-benar kotor. Perihal Dewa setelah datang ke sini sudah
tidak dapat kembali lagi, bukan karena kekotoran tersebut tidak dapat dicuci bersih,
melainkan adalah taraf kondisi jiwanya jadi rendah, karena pengendalian dari
beraneka ragam konsep dan berbagai macam kehidupan dalam alam semesta,
barulah membuat mereka tidak dapat kembali lagi. Dengan demikian dapat
dikatakan, yang benar-benar mencemarkan saya, yang menciptakan kerunyaman
bagi saya, yang menyebabkan pelurusan Fa menjadi sulit, yang menganiaya
pengikut Dafa, bukanlah unsur-unsur kotor itu sendiri yang ada di dalam, melainkan
konsep-konsep yang telah bermetamorfosis di antara kehidupan dalam alam
semesta yang telah memanfaatkan unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur tingkat rendah
tersebut di bawah efek konkret dari kekuatan lama, telah menimbulkan rintangan,
menyebabkan penganiayaan dan berbagai kerunyaman, ini barulah pencemaran
yang sesungguhnya. Maka mereka mengatakan kamu melompat masuk ke dalam
lubang jamban mungkinkah tidak terkena kotoran, kotoran itu bukanlah kerunyaman
dan rintangan, padahal kotoran yang sesungguhnya tepat adalah mereka kekuatan
lama beserta segala kehidupan yang dipaksakan kepada pelurusan Fa. Oleh sebab
itu rintangan yang sesungguhnya dari pelurusan Fa justru adalah mereka. Faktor
yang mengendalikan kehidupan tingkat rendah berbuat menuruti kehendak mereka,
yang memandang kehidupan dalam Triloka tidak berharga, yang menyebabkan
banyak sekali kesulitan perihal dahulu kehidupan yang turun ke bawah tidak dapat
kembali lagi, justru adalah yang disebut kehidupan kalangan atas.
Oleh sebab itu saya dahulu mengatakan pada anda, saya tahu timbulnya
kesulitan di tengah pelurusan Fa adalah keniscayaan, saya juga tahu dia akan
mencapai taraf apa. Sesungguhnya saya adalah memberi tahu anda sekalian,
segalanya juga berada dalam penguasaan, saya sesungguhnya ialah sedang
mengatakan bahwa saya tahu mereka akan melakukan hal-hal tersebut, kekuatan
lama juga akan muncul, karena alam semesta ini sudah tidak benar, maka mereka
tentu akan melakukan hal-hal tersebut. Segala sesuatu yang menjadi keterikatan
mereka, segala sesuatu yang mereka atur, segala sesuatu yang mereka inginkan,
semua itu merupakan keniscayaan. Penampilan Dewa sejati tentu tidak seperti
kehidupan buruk tingkat rendah yang berbuat jahat tanpa memedulikan apa pun,
penampilan mereka tentu semuanya baik. Akan tetapi kebaikan ini telah
bermetamorfosis, di balik kebaikan ini ada keterikatan, justru karena penampilan baik
dari dia itu, rintangan yang diciptakan paling dapat mengelabui diri sendiri juga orang
lain. Kalau bukan pelurusan Fa, hal-hal tersebut betul-betul sulit untuk ditembus.
Demi memberantas segala unsur kejahatan dengan tuntas, pengikut Dafa mulai
dari sekarang, di dalam memancarkan pikiran lurus berantaslah secara menyeluruh
tangan hitam dari kekuatan lama itu, sudah harus memberantas mereka. Mereka
sedang secara konkret melakukan segala yang ingin dilakukan oleh kekuatan lama,
setelah memberantas mereka, baru dapat menyelamatkan lebih banyak makhluk
63

hidup, secara keseluruhan ada Fashen saya, juga ada Dewa sejati yang benar-benar
membela Dafa yang menangani. Secara menyeluruh mulai memberantas mereka.
Mereka kebanyakan juga dari tingkat rendah, secara langsung mengendalikan setansetan busuk, memberantas mereka juga sangat mudah, karena tingkatannya lebih
rendah, namun mereka semua bersembunyi di dalam ruang dimensi paling
permukaan.
Hal yang saya katakan tadi kepada anda sekalian sangat penting, mulai dari
sekarang di dalam kita memancarkan pikiran lurus yang paling utama adalah khusus
ditujukan kepada mereka dan setan-setan busuk pengacau Fa yang tersisa. Tentu
saja, masih melakukannya seperti memancarkan pikiran lurus sebelumnya, saya
mengatakan maka kalian sudah mengetahui, asalkan tujuan memancarkan pikiran
lurus jelas sudah cukup, tidak perlu terlalu konkret dipikirkannya. Dengan membawa
satu tujuan yang demikian, secara tuntas mengakhiri keterlibatan kekuatan lama.
(Tepuk tangan meriah)
Hal ini tidak dibicarakan kepada anda sekalian terlalu dini, adalah karena
dahulu seluruh perangkat sistem kekuatan lama dan kehidupan tingkat rendah telah
menyebabkan faktor yang sangat kompleks, jika berbagai macam kehidupan yang
kacau-balau ditambah dengan mereka untuk diberantas sekaligus, akan membuat
hal-hal tersebut menjadi sangat kacau. Sekarang sudah waktunya. Saya juga
mengatur Dewa sejati dan Fashen saya sedang secara menyeluruh mengambil alih,
secara menyeluruh mengamati mereka, untuk menghindari mereka mengacau, agar
tidak timbul masalah.
Masih ada satu lagi, yaitu kita yang hadir di sini ada banyak yang datang dari
negara lain, masih ada banyak juga adalah penanggung jawab. Pengikut Dafa di
dalam membuktikan kebenaran Fa, tak peduli anda dari negara mana pun, daerah
mana pun, bangsa apa pun, sebagai pengikut Dafa, tidak ada pembagian demikian,
anda sekalian adalah sebuah tubuh kesatuan. Orang kulit kuning yang hadir di sini,
Yuanshen anda belum tentu adalah kehidupan semacam ini, anda orang kulit putih
juga belum tentu benar-benar adalah orang kulit putih. Dapat juga dikatakan di dalam
Xiulian tidak terikat pada hal tersebut, juga tidak membicarakan hal tersebut, oleh
sebab itu anda sekalian harus saling berkoordinasi dengan baik. Sekarang pengikut
Dafa makin lama makin sadar, karena telah mengalami terlalu banyak, juga sudah
makin arif, maka sekarang koordinasinya sudah jauh lebih selaras dibandingkan
semula. Di saat keseluruhan menyelaras dengan makin baik maka kekuatannya juga
makin besar, kekuatannya makin besar fungsi yang diperankan juga makin besar.
Sesungguhnya di dalam kalian membuktikan kebenaran Fa di tengah penganiayaan,
apa yang terlihat oleh kalian di atas dunia masih agak tenang, tetapi di dalam ruang
dimensi lain itu merupakan pengaruh yang sangat besar, fungsi yang diperankan
adalah sangat besar. Setiap kali kegiatan kalian, di atas langit adalah pertarungan
besar antara yang lurus dan yang jahat. Tentu saja, sekarang kejahatan ini makin
berkurang, seperti sedang disapu bersih. Asalkan kejahatan masih eksis, dia pasti
akan memerankan efek yang merusak, kita tentu tidak boleh terlena sehingga
menganggap ringan, masih harus berkoordinasi dengan lebih baik, banyaklah
berkomunikasi.
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Tempuhlah jalan terakhir dari pengikut Dafa dengan baik. Perkataan yang lebih
banyak kelak masih akan dibicarakan, kata-kata yang sopan, kata-kata sanjungan
saya juga tidak ingin banyak ucapkan. Karena anda sekalian adalah pengikut Dafa,
Shifu mengatakan sesuatu hal selalu langsung ke pokok masalahnya. Pada
konferensi kali ini saya juga tidak bicara terlalu banyak, karena sebentar lagi anda
sekalian masih harus makan. (Tepuk tangan meriah jangka panjang)
Para Sang Sadar di masa mendatang, (Shifu tersenyum) di dalam pembuktian
kebenaran Fa yang terakhir bangunlah keagungan De kalian yang terbesar! (Tepuk
tangan meriah jangka panjang)
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