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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Washington D.C. Tahun 2003
Li Hongzhi
20 Juli 2003
Apa kabar, anda semua baik-baik. (Tepuk tangan meriah)
Yang hadir di konferensi Fa kita kali ini memang lebih banyak, satu ruang
konferensi tidak cukup menampungnya, sesungguhnya saya sudah berturut-turut
menghadiri empat kali arena konferensi. (Tepuk tangan)
Semenjak 20 Juli tahun 1999 hingga 20 Juli tahun ini, empat tahun penuh telah
berlalu. Penganiayaan ini juga telah berlanjut selama empat tahun, pengikut Dafa di
dalam empat tahun ini juga telah mengalami dan menanggung ujian yang belum
pernah ada sebelumnya. Kita tidak mengakui penganiayaan ini, namun dia telah
terjadi. Sebagai pengikut Dafa, bagaimana anda sekalian menyingkirkan
penganiayaan yang dipaksakan oleh kekuatan lama kepada kita di dalam
penganiayaan ini, serta menyangkal penganiayaan dari kekuatan lama ini,
bagaimana agar dapat menempuh jalan pengikut Dafa dengan lurus, bagaimana
menyelamatkan semua makhluk di dalam penganiayaan ini, semuanya adalah
tanggung jawab yang dianugerahkan sejarah kepada pengikut Dafa. Hal-hal tersebut
harus dilakukan oleh pengikut Dafa, lagi pula harus dilakukan dengan baik. Tetapi
dalam realitas terbukti anda sekalian juga melakukannya dengan sangat baik, telah
menggetarkan alam semesta, telah menggetarkan semua makhluk dalam alam
semesta.
Taraf penganiayaan kejahatan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan
oleh manusia, masih terdapat faktor di belakangnya, yang sangat menakutkan.
Penganiayaan terhadap massa rakyat ini berbeda dengan penganiayaan
sebelumnya, tujuan dari penganiayaan mereka, cara-cara keji dan kejam yang
dipergunakan serta berupaya sekuat tenaga menutupinya dalam masyarakat,
sementara setan busuk dan berandalan di dunia dengan memanfaatkan wewenang
dari kekuasaan ini, telah mengadakan sebuah penganiayaan yang paling hina dan
keji, yang paling dapat merefleksikan watak hakiki kejahatan, lagi pula berkedok
dengan cara yang paling berandalan tak tahu malu, yang belum pernah ada
sebelumnya, semuanya dibangun atas dasar kebohongan. Penganiayaan terhadap
pengikut Dafa adalah berat, penganiayaan terhadap semua makhluk juga serius.
Manusia akan merasa bahwa ini adalah penginjakan terhadap hak asasi manusia,
kebebasan berkeyakinan dan watak dasar manusia. Sesungguhnya, ini merupakan
sebuah perusakan dan gangguan yang serius dari unsur kejahatan dalam alam
semesta terhadap pelurusan Fa, terhadap segenap alam semesta dalam melangkah
menuju masa mendatang. Segalanya yang terlibat dalam penganiayaan ini tentu
akan memikul tanggung jawab sejarah, segala yang terlibat juga tidak dapat lolos
dari penentuan posisi masa mendatang atas diri mereka sendiri di masa ini.
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Di dalam penganiayaan ini, ada berapa banyak orang di dunia yang telah
diracuni; ada berapa banyak makhluk hidup dikarenakan orang di dunia telah
diracuni, sehingga menyebabkan tercerai-berainya badan langit sangat besar yang
berkaitan dengannya. Mengapa harus meluruskan Fa? Adalah ingin menyelamatkan
makhluk hidup alam semesta. Menyelamatkan seluruh makhluk hidup alam semesta,
agar kehidupan yang tidak baik distandardisasi menjadi baik, agar kehidupan yang
berdosa terhapus dosanya, agar kehidupan yang bermetamorfosis terbentuk kembali
menjadi kehidupan yang baik. Dafa akan mendatangkan keindahan semacam ini
bagi manusia, akan mendatangkan keindahan semacam ini bagi semua makhluk
alam semesta. Akan tetapi di dalam penganiayaan ini, benar-benar telah membuat
banyak kehidupan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan, dan kesempatan
memperoleh penyelamatan. Sebagai pengikut Dafa, penindasan yang kalian alami
ini belum pernah ada sebelumnya. Dibicarakan dari aspek lain, karena kalian adalah
pengikut Dafa, kalian sanggup menghadapi semua ini, kalian juga dapat melangkah
maju dari penderitaan raksasa ini. Realitas membuktikan, kalian telah melangkah
melewatinya, gelagat kejahatan sudah sedang balik menurun secara drastis. Dalam
masyarakat manusia, baik di daratan Tiongkok, maupun di dalam lingkungan lainnya,
kalian juga telah melihat, kejahatan ini sudah tidak memiliki gelagat yang begitu gila
seperti semula, telah mengurangi kerugian terhadap makhluk hidup dan pengikut
Dafa di dalam penganiayaan, hasil demikian adalah tidak dapat dipisahkan dengan
upaya keras bersama dari setiap pengikut Dafa. Tentu saja, arus dahsyat pelurusan
Fa sedang bergerak maju ke depan dengan lebih cepat. Tetapi sebelum tibanya arus
dahsyat pelurusan Fa, demi menghindari dan mengurangi peracunan terhadap
pengikut Dafa dan seluruh umat manusia, bahkan terhadap kelompok kehidupan
terkait yang lebih besar, demi mengurangi kerugian semacam ini, pengikut Dafa
telah banyak berkorban. Setiap pengikut Dafa yang melangkah di dalam
membuktikan kebenaran Fa semuanya sedang mengembangkan sepenuhnya
kemampuan diri sendiri, memanfaatkan keahlian diri sendiri yang dipelajari di tengah
masyarakat manusia biasa, untuk membuktikan kebenaran Fa, menyelamatkan
semua makhluk, mengklarifikasi fakta, semua ini dilakukan dengan sangat baik.
Sesungguhnya penganiayaan yang diderita oleh manusia biasa di tengah
babak penganiayaan ini adalah lebih serius. Di bawah propaganda dari kebohongan
yang beracun ini, menyebabkan ada banyak orang sudah tidak dapat tertolong lagi.
Sedangkan orang yang tidak dapat tertolong itu, bagi tempat di mana dia berasal,
serta kelompok kehidupan dari tingkat tinggi berlainan yang menopang jiwanya, yang
lebih besar dan berjumlah banyak, juga turut akan tercerai-berai. Jika dibicarakan
hanya sepatah kata, akan tetapi itu benar-benar adalah perubahan raksasa yang
terjadi di dalam alam semesta, yang sungguh menakutkan. Ketika badan langit alam
semesta yang sangat jauh tercerai-berai, manusia yang melihatnya merasa sangat
menakjubkan dalam pandangan, menganggapnya sebagai eksplorasi; ketika planet
yang dekat di depan mata tercerai-berai, manusia tentu tidak akan mempunyai
perasaan hati yang menakjubkan seperti itu. Namun ketika badan langit yang amat
besar, kehidupan yang raksasa tercerai-berai, itu adalah sebuah peristiwa yang
betapa menakutkan? Di antaranya terdapat berapa banyak kehidupan! Makhluk
hidup yang tak terhitung dan tak ternilai akan musnah, semua itu adalah unsur lama
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dalam alam semesta yang melakukannya. Mereka di tengah saya meluruskan Fa
telah mengatur apa yang mereka ingin singkirkan, apa yang mereka ingin
pertahankan menurut konsep yang telah bermetamorfosis dalam alam semesta,
serta mengatur segala sesuatu yang mereka inginkan. Semua ini bukanlah keinginan
saya semula, telah mengganggu pelurusan Fa secara serius, mengganggu
penyelamatan semua makhluk secara serius. Oleh sebab itu segala unsur yang
terlibat, yang mengganggu pelurusan Fa, terus hingga kehidupan jahat di tempat
manusia ini, semuanya akan memikul tanggung jawab sejarah, mutlak tidak dapat
meloloskan diri.
Dibicarakan dari aspek membuktikan kebenaran Fa oleh pengikut Dafa, kita
tidak mengakui pengaturan kekuatan lama, akan tetapi saya tahu kekuatan lama
akan muncul, baik dengan bentuk begini, maupun dengan bentuk begitu. Karena di
tengah pelurusan Fa, yang tersentuh tidak hanya kehidupan tertentu, melainkan
segenap kehidupan dalam alam semesta, kehidupan apa pun juga tidak dapat
meloloskan diri dari perubahan raksasa pada alam semesta kali ini, maka kehidupan
yang tersentuh, semuanya juga akan menganut pemahaman mereka terhadap
pelurusan Fa, dengan demikian menggunakan konsep mereka memandang
peristiwa pelurusan Fa ini. Bagi yang terlibat dari tingkatan yang lebih tinggi,
pengaruh dari gangguannya terhadap pelurusan Fa akan lebih besar, sebuah niat
pikirannya, sebuah gerak geriknya, akan membuat yang ada di bawah terjungkir
balik, oleh sebab itu dalam hal penganiayaan ini, paling pokoknya adalah disebabkan
oleh perbedaan pemahaman dari tingkat teratas alam semesta. Apa yang mereka
pikirkan dan inginkan, telah mengakibatkan gangguan terhadap pelurusan Fa alam
semesta. Dari itu saya tahu semua ini akan berwujud demikian, saya tahu kehidupan
tingkat bawah di saat tersentuh, mereka akan keluar untuk melakukan hal-hal yang
mereka ingin lakukan, mungkin dilakukan begini, mungkin dilakukan begitu. Oleh
sebab itu, kekuatan yang terbentuk dari pengikut Dafa dalam hal mendengarkan Fa,
memperoleh Fa, Xiulian, mengukuhkan fondasi Dafa di dunia, adalah untuk dapat
menolong semua makhluk pada masa periode ini, bersamaan juga membangun
keagungan De pengikut Dafa, dengan demikian menjadi kehidupan paling sakral
yang diciptakan oleh Dafa. Mungkin juga ada banyak pengikut Dafa pernah
mengikrarkan janji yang besar di dalam sejarah, ingin menyelamatkan semua
makhluk, ingin melakukan apa yang dirinya harus lakukan pada tahap terakhir dari
masa "terbentuk-bertahan-rusak-musnah"-nya alam semesta.
Di dalam pelurusan Fa kali ini, pengikut Dafa sedang menepati janji diri sendiri,
juga telah mengembangkan sepenuhnya apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri,
terutama mereka yang melakukan dengan baik, telah menepati sumpah janji diri
sendiri. Biar bagaimanapun, di tengah penganiayaan ini, walaupun pengikut Dafa
dianiaya hingga taraf yang sedemikian rupa, yang menanti pengikut Dafa tentu
adalah yang terbaik. Karena hidup dan mati yang terlihat di dunia manusia, itu
bukanlah hidup dan mati yang sesungguhnya dari kehidupan, maka pengikut Dafa di
tengah penganiayaan ini walaupun dianiaya hingga taraf yang bagaimana, dia tentu
akan memperoleh kemuliaan yang setaraf dengan itu. Dipandang dari hal tersebut,
pengikut Dafa di tengah penganiayaan ini, dikatakan secara tegas, biarpun kalian
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saat kini mengalami penderitaan yang betapa besar, akan tetapi, sebagai orang
Xiulian tidak mendambakan perolehan dan kehilangan di dunia, Xiulian itu sendiri
adalah untuk mencapai kesempurnaan, dan kemuliaan dari keabadian jiwa. Dengan
demikian, sebagai pengikut Dafa, sesungguhnya kalian di dalam lingkungan
semacam ini, telah memperoleh sebuah kesempatan untuk ditempa, membuktikan
kebenaran Fa dan memperlihatkan keagungan De perihal kesadaran sejati Dafa dari
kalian; (tepuk tangan) sedangkan yang benar-benar diracuni adalah makhluk hidup
lainnya, mereka akan benar-benar kehilangan jiwanya; sedangkan kehidupankehidupan yang dianiaya ini walaupun telah kehilangan segala apa pun di dunia,
akan tetapi si penganiaya sendiri akan selamanya kehilangan segala apa pun dari
jiwanya. Prinsip Fa alam semesta adalah adil, pastilah demikian.
Dari itu sebagai pengikut Dafa, biarpun kita telah mengalami periode sejarah
yang betapa berat ini, tidak ada apa pun yang patut dirasakan sedih. Yang kita
pikirkan dalam hati adalah menyelamatkan semua makhluk, kalian harus menepati
diri sebagai kehidupan yang datang demi Fa serta makna dari anda datang kemari,
oleh sebab itu kita tidak ada apa pun yang disesalkan, yang menanti pengikut Dafa
semua juga adalah yang indah. Yang paling menyedihkan adalah orang-orang di
dunia yang teraniaya oleh kebohongan dan kekuatan lama itu sendiri, kesudahan
mereka barulah benar-benar menyedihkan.
Kita melangkah dari 20 Juli tahun 1999 hingga kini, waktunya tidak terhitung
lama, tetapi anda sekalian sungguh merasa sangat lama. Karena kalian telah
merasakan sendiri lingkungan teror yang disebabkan oleh kekuatan jahat, telah
merasakan tekanan mental yang mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan bagi
keluarga praktisi Xiulian, serta taraf kesulitan bagi praktisi Xiulian, oleh sebab itu
merasakan waktunya sangat panjang sekali. Sesungguhnya di dalam pelurusan Fa
dari segenap alam semesta, adalah sekejap waktu, dikarenakan unsur waktu dari
ruang dimensi yang berbeda telah menyebabkan panjang-pendeknya terhadap
waktu yang dirasakan. Satu menit, satu detik dapat membuat sebuah kehidupan
menjalani hingga selesai satu proses kehidupan yang dia sendiri merasakan sangat
panjang sekali, sebaliknya, sepuluh ribu tahun juga dapat membuat sebuah
kehidupan menjalani sepotong proses kehidupan yang dirasakan sangat cepat sekali.
Sesungguhnya di dalam segenap pelurusan Fa, ada banyak praktisi kita pada
mulanya dalam keadaan yang sangat sulit pernah berpikir: babak penganiayaan ini
kapan berakhir? Sekarang orang yang mengucapkan perkataan ini sudah lebih
sedikit, anda sekalian sudah sangat arif, dalam menghadapi kejahatan juga makin
sadar, telah memahami letak tujuan dari kejahatan yang berlainan, juga telah
mengenali dengan jelas letak kewajiban dari kita sebagai pengikut Dafa.
Sesungguhnya setelah kita melewati periode sejarah ini kemudian menoleh ke
belakang melihat sejenak, sungguh masih terdapat sebuah penghayatan tersendiri.
Kita berjalan melewati lingkungan yang begitu keras, kita melangkah ke luar dari
periode sejarah umat manusia yang paling jahat, karena ini bukan hanya disebabkan
oleh manusia sendiri, ini adalah disebabkan oleh terfokusnya seluruh kehidupan
alam semesta di sini. Berbagai perwujudan dari penganiayaan ini di dunia adalah
diwujudkan oleh segenap kehidupan dari tingkat yang berbeda, dengan
4

memanfaatkan perbuatan manusia di sini, dengan demikian apa yang ditanggung
oleh pengikut Dafa juga tidak sekadar penderitaan dan tekanan yang didatangkan
manusia kepada kita, melainkan disebabkan oleh keikut-sertaan badan langit dari
tingkat sangat tinggi, bahkan keikut-sertaan badan langit yang lebih banyak dari
tingkat berbeda. Semua makhluk alam semesta sedang mengamati umat manusia,
Triloka telah menjadi titik fokus alam semesta.
Tentu saja penganiayaan ini, sudah dipertimbangkan sejak masa yang lampau
sekali dalam sejarah oleh kehidupan lama tingkat tinggi. Saya pernah mengatakan
Triloka adalah dibangun demi pelurusan Fa, dahulu dalam alam semesta sama
sekali tidak ada sebutan Triloka ini. Juga pernah ada praktisi menanyakan saya,
"Shifu, maha cakrawala lainnya apakah ada Triloka?" Saya mengatakan tidak ada.
Karena pelurusan Fa alam semesta berada di sini, dilakukan di sini, maka telah
diciptakan Triloka di sini. Sebatang rumput, kayu, tanah, batu, dari manusia hingga
benda-benda dalam Triloka ini, beserta semua kehidupan adalah datang demi Fa ini.
Waktu di masa lampau bila dipandang dari segenap alam semesta, tidaklah terlalu
lama; akan tetapi, dilihat oleh para makhluk dari tingkat berbeda dalam alam
semesta, waktu tersebut telah lama sekali berlalu, banyak kehidupan sudah tidak
tahu keberadaan dari sebab-sebab terbentuknya Triloka, mereka telah lupa apa
tujuan pokok dari terbentuknya Triloka. Dahulu saya juga pernah mengatakan, saya
katakan segala sesuatu adalah datang demi Fa ini. Segala kehidupan dalam Triloka
semua adalah datang demi Fa, terbentuk demi Fa, diciptakan demi Fa. Akan tetapi,
tidak semuanya berfungsi positif dalam penampilannya. Mereka yang tidak berfungsi
positif dalam penampilannya, di dalam pengaturan kekuatan lama semula
menganggap mereka juga telah memberikan sumbangsih demi Fa, maka kekuatan
lama merasa kehidupan-kehidupan tersebut juga harus mencapai kesempurnaan.
Saya katakan tidak boleh! Babak penganiayaan ini sendiri, tidak diakui di dalam
pelurusan Fa, segala yang memerankan fungsi negatif juga terlibat dalam
penganiayaan kekuatan lama, semuanya akan disingkirkan. Pasti adalah demikian,
tak peduli siapa pun anda dahulu.
Banyak praktisi mengatakan, Shifu sungguh berbelas kasih. Dibicarakan secara
tegas, sesungguhnya saya tidak berada dalam belas kasih, saya juga tidak berada
dalam kejahatan. Jika saya berada dalam belas kasih, maka kehidupan negatif
dalam alam semesta akan disingkirkan hingga lenyap, alam semesta akan hilang
keseimbangan, semua makhluk dengan demikian akan hidup tanpa arti; jika saya
berada dalam kejahatan, kehidupan yang baik itu bagaimana dapat eksis? Alam
semesta akan menjadi sebuah sosok iblis. Saya tidak memiliki semua ini, saya tidak
berada di dalam semua ini, akan tetapi saya tahu semua ini, saya dapat menguasai
semua ini, saya juga menyeimbangkan semua ini. Prinsip Fa alam semesta adalah
mutlak adil. Saya telah datang dengan menganut niat pikiran baik, dengan menganut
keinginan untuk menyelamatkan semua makhluk. (Tepuk tangan) Realitas
membuktikan saya juga sedang berbuat demikian, justru adalah kekuatan lama yang
telah mengganggu pelurusan Fa ini.
Kekuatan lama pada dewasa ini, sudah secara tuntas disingkirkan hingga
lenyap. Dari bentuk yang paling tinggi terus hingga apa yang disebut Dewa dan
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kehidupan bermetamorfosis, yang diatur oleh kekuatan lama untuk ikut serta dalam
pelurusan Fa, serta mengendalikan pelurusan Fa pada tingkat-tingkat berbeda,
semuanya telah disingkirkan hingga lenyap, sudah tidak ada lagi; sedangkan tangantangan hitam itu yang secara konkret berbuat sesuatu, juga sedang terus dalam
penyingkiran secara habis-habisan. Bukan kita tidak berbelas kasih, oleh karena
perusakan mereka, telah menyebabkan makhluk hidup yang amat besar, yang tak
terhitung dan tak terhingga juga dimusnahkan, karena para makhluk itu jika tidak
dimusnahkan, pelurusan Fa tidak dapat didorong maju ke depan, maka tidak dapat
mengejar kesempatan terakhir dari tercerai-berainya cakrawala yang terakhir secara
keseluruhan, oleh sebab itu masalahnya sangatlah serius.
Dibicarakan lebih lanjut, segala sesuatu yang kita temui di dunia manusia ini,
semuanya bukanlah secara kebetulan, juga bukan merupakan hal yang terjadi di
tempat manusia semata. Pengikut Dafa di tengah membuktikan kebenaran Fa dan
menyelamatkan semua makhluk, kita tentu tidak dapat membicarakan kepada orangorang dengan prinsip Fa yang lebih tinggi, karena orang-orang tidak dapat menerima,
juga tidak mengerti, oleh sebab itu, hal ini sendiri telah mendatangkan tingkat
kesulitan yang sangat besar bagi penyelamatan semua makhluk. Kehidupan
mempunyai satu sisi mereka yang mengerti, tetapi juga mempunyai satu sisi mereka
yang tidak mengerti. Justru permukaan dari manusia di dunia dengan bagian dari
pengikut Dafa yang berada bersamaan di satu dunia ini adalah yang tidak mengerti,
sedangkan bagian yang tidak mengerti ini di bawah persaingan kepentingan dalam
dunia manusia selama pasca kelahiran, telah dipenuhi unsur-unsur buruk di dalam
benaknya; terutama sampai pada masa akhir-akhir ini, moralitas manusia menurun
drastis, ditambah lagi dengan munculnya partai jahat PKT yang membuat mentalitas
massa rakyat Tiongkok terjadi distorsi dan metamorfosis, bahkan tidak dapat
membedakan baik dan buruk, semua ini secara serius memengaruhi terselamatnya
para makhluk, dengan demikian tingkat kesulitan Xiulian dan penyelamatan semua
makhluk dari pengikut Dafa juga makin besar. Tetapi sebagai pengikut Dafa, kalian
juga jangan dikarenakan sulit lalu kalian melepaskannya, karena itu adalah
kewajiban anda yang dianugerahkan oleh sejarah, juga merupakan sumpah janji
anda yang besar dan hal yang telah lama anda nantikan.
Ada praktisi di dalam mengklarifikasi fakta juga sering bertemu dengan mereka
yang tidak ingin mendengar, tidak mau menerima, bahkan yang menentang. Anda
sekalian jangan karena satu orang yang menentang lalu membuat anda merasa
terpukul dalam hati, sehingga anda hilang keberanian untuk menyelamatkan semua
makhluk. Pengikut Dafa, apa itu pengikut Dafa? Adalah kehidupan yang diciptakan
oleh Fa yang agung, (tepuk tangan) adalah teguh bagaikan batu karang, ibarat
berlian yang tak terhancurkan. Sepatah kata dari orang jahat di tengah manusia
biasa terhitung apa? Sekalipun kamu lebih jahat lagi juga tidak dapat membuat saya
berubah, saya justru ingin menunaikan misi sejarah saya, saya justru ingin
melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa. Karena kita harus
jelas, bahwa kehidupan di dalam masyarakat manusia dan alam semesta ini, sudah
ada yang tidak dapat diselamatkan, bahkan ada banyak yang sudah tidak dapat
mendengarkan fakta sebenarnya. Kalian di dalam mengklarifikasi fakta akan bertemu
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orang yang semacam ini, kalian harus jelas, harus arif, kita adalah sedang
menyelamatkan mereka yang dapat diselamatkan. Akan tetapi sebagai pengikut
Dafa, kalian berkultivasi Shan, kalian harus berbelas kasih. Tak peduli dia terima
atau tidak, kalian juga harus dengan belas kasih menghadapinya, kalian tidak boleh
bersaing keunggulan dengan manusia biasa, dan memandang makhluk hidup
dengan mentalitas manusia biasa. Anda lakukan saja dengan belas kasih hal yang
ingin anda lakukan, tak peduli dia terima ataupun tidak. Belas kasih dihasilkan dari
kultivasi, bukan dihasilkan dari penampilan; dia adalah spontanitas dari dalam hati,
bukan dilakukan untuk diperlihatkan kepada orang lain; itu adalah sesuatu yang hadir
dengan abadi, tidaklah berubah seiring waktu dan kondisi.
Di saat kita melewati periode sejarah ini, dengan menolehkan kepala setiap
pengikut Dafa dapat mengatakan: saya telah melakukan apa yang ingin saya
lakukan, (tepuk tangan) itu barulah yang paling luar biasa. (Tepuk tangan jangka
panjang) Akan tetapi, juga ada banyak praktisi, tidak sepatutnya terhadap diri sendiri,
belum menepati apa yang dia sendiri harus lakukan dan apa yang dianugerahkan
sejarah kepada dia. Masih untung, penganiayaan ini belum berakhir sepenuhnya,
masih ada kesempatan. Perihal bagaimana menutupi kekurangan, bagaimana
melakukannya, itu tergantung diri anda sendiri. Saya semenjak hari itu mulai
mengajarkan Fa, saya sudah mengatakan, saya bertanggung jawab terhadap
manusia, bertanggung jawab terhadap masyarakat, saya juga bertanggung jawab
terhadap semua makhluk. (Tepuk tangan meriah) Apa yang saya katakan semuanya
akan ditepati dalam sejarah, janji yang saya ikrarkan juga akan ditepati pada masa
mendatang dalam sejarah. (Tepuk tangan)
Biarpun manusia selama beberapa ribu tahun, bahkan puluhan ribu tahun, di
dalam proses keberadaan bumi ini telah mengalami berapa panjang perjalanan
sejarahnya, dipandang dari mata Dewa adalah proses yang sangat cepat.
Dikarenakan unsur waktu di sini yang telah menyebabkan semacam perbedaan
waktu. Sebagai kehidupan yang datang dalam Triloka, sebagai pengikut Dafa yang
berada dalam Triloka, kalian semuanya tahu, Triloka ini dahulu dalam sejarah alam
semesta tidak ada. Saya dalam banyak kali ceramah Fa juga pernah mengatakan,
tujuan dari diciptakannya Triloka adalah demi di tempat ini, pada tahap terakhir dari
masa "terbentuk-bertahan-rusak-musnah"-nya alam semesta, dipergunakan di sini
bagi pelurusan Fa. Jika bukan bertujuan agar dia dapat benar-benar memerankan
fungsinya untuk meluruskan Fa di dalam pelurusan Fa kali ini, dengan kata lain jika
pelurusan Fa kali ini tidak berhasil, atau di dalam pelurusan Fa, di tempat manusia ini
sama sekali tidak terwujud sikap positif manusia terhadap Dafa, pengikut Dafa juga
tidak berpenampilan baik, salah satu aspek tersebut jika tidak dipenuhi, maka alam
semesta masa mendatang juga tidak akan eksis lagi Triloka, dapat juga dikatakan, di
masa mendatang yang tak lama kemudian tempat ini akan sirna. Akan tetapi
pengikut Dafa berbuat sangat baik, telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan
oleh pengikut Dafa, manusia juga telah menampilkan sisi yang positif, saya di sini
juga telah menyempurnakan dan mengharmoniskan apa yang saya inginkan. (Tepuk
tangan)
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Meskipun ada sebagian kehidupan telah terlibat penganiayaan, ada banyak
kehidupan bersikap masa bodoh, ada banyak kehidupan bahkan mempunyai
kemampuan namun tidak mau mendukung, akan tetapi, massa rakyat yang lebih
luas, makhluk hidup yang lebih banyak masih bersikap simpatik, masih mendukung,
dapat dikatakan, mereka telah menampilkan sisi yang positif. Kalian dapat Xiulian di
sini, kalian dapat membuktikan kebenaran Fa di sini, Shifu juga dapat menyelesaikan
apa yang ingin Shifu lakukan di sini, makhluk hidup di sini juga telah menciptakan
kesempatan bagi masa depan mereka, oleh sebab itu, di masa mendatang Triloka
akan eksis selamanya. (Tepuk tangan meriah)
Kita pada dewasa ini, telah melakukan banyak hal-hal yang konkret, anda
sekalian juga telah melihat. Terutama saya pada saat ceramah Fa yang lalu telah
mengatakan bahwa tahun ini adalah satu tahun yang ramai, sejak dimulainya tahun
ini memang benar-benar telah terjadi banyak peristiwa. Bagi kelompok berandal
politik di daratan Tiongkok, beberapa pejabat tinggi yang menganiaya Dafa divonis
bersalah oleh pengadilan Amerika Serikat, pentolan berandal telah dituntut ke
pengadilan, anda sekalian tahu penyakit SARS ini yang merupakan peringatan bagi
manusia, gejolak di Hongkong yang dipicu oleh undang-undang no. 23, air bah di
daratan Tiongkok itu, terutama tayangan TV yang menyingkap penganiayaan
disiarkan di seluruh dunia, semua peristiwa ini juga merupakan pukulan yang sangat
berat bagi kejahatan, mereka anggap semua ini adalah musibah, termasuk situasi
Dafa sekarang ini. Semua ini terlihat seperti perwujudan yang sangat alami, namun
jika kehidupan jahat tidak diberantas, ada banyak hal tidak akan berhasil dilakukan,
karena di belakang manusia terdapat unsur-unsur mereka, mereka sedang
menggantikan manusia, tidak hanya menguasai manusia, tapi menggantikan
manusia. Anda mengklarifikasi fakta kepada seseorang, dia menguasai dan
mengendalikan manusia tidak mau mendengar, sama sekali adalah iblis yang
sedang mengendalikan.
Berkembang sampai saat ini, dapat dikatakan kekuatan jahat, kekuatan lama,
orang-orang jahat di dunia, segala unsur yang menganiaya Fa ini, telah hilang
kehebatannya. Dilihat lebih lanjut, situasi akan terjadi perubahan yang lebih besar
secara cepat, dengan demikian dapat dikatakan, periode sejarah ini dengan cepat
akan berlalu, juga dengan cepat akan memasuki hal-hal tahap berikutnya. Ada
pengikut Dafa dahulu terus bertanya, mengapa di dalam penyebaran Fa tahap
sekarang ini praktisi baru tidak banyak? Tentu terdapat faktor dari kejahatan yang
menguasai dan mengendalikan, terdapat faktor rintangan dari kekuatan lama, saya
tidak secara langsung menjebolnya adalah karena manusia kelompok berikutnya
termasuk persoalan tahap berikutnya, periode ini adalah pengikut Dafa mencapai
kematangan dalam Xiulian, menyelamatkan semua makhluk dan membuktikan
kebenaran Fa. Maka dilihat dari keadaan sekarang ini, arus dahsyat pelurusan Fa
juga akan segera menerjang datang, dengan demikian, ada banyak masalah juga
perlahan-lahan sedang dijebol, perlahan-lahan sedang menyentuh ruang dimensi
paling permukaan, oleh sebab itu di sebagian daerah juga ada praktisi baru sedang
berangsur-angsur mulai melangkah masuk. Jika demikian, situasi akan dengan cepat
terjadi perubahan.
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Apa yang saya bicarakan tadi, tak peduli bagaimanapun, kita telah melewati
periode sejarah ini, baik itu merupakan perolehan ekstra, maupun sesuatu yang
dipaksakan kekuatan lama kepada kita, pengikut Dafa di dalam penganiayaan ini
telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai pengikut Dafa.
Dapat juga dikatakan, di dalam penganiayaan ini, kalian telah membangun
keagungan De yang semestinya dari pengikut Dafa, kalian berbuat sepatutnya
terhadap semua makhluk, kalian berbuat sepatutnya terhadap diri sendiri, kalian juga
layak menjadi Sang Sadar yang akan kalian wujudkan. (Tepuk tangan meriah)
Hal-hal yang lebih konkret saya tidak ingin banyak bicarakan lagi, karena akhirakhir ini konferensi Fa lebih giat diselenggarakan, yang saya bicarakan juga lebih
banyak, ada banyak hal anda sekalian juga sedang berada dalam pemahaman,
karena banyak masalah yang saya bicarakan bukan hanya hal di permukaan, anda
sekalian masih sedang mengamati. Oleh sebab itu, kali ini hanya karena konferensi
Fa kita ini sangat besar dan meriah, maka saya ingin datang untuk bertemu muka
dengan para praktisi. Terutama ada banyak praktisi dari daerah jauh terpencil sudah
lama waktu tidak bertemu dengan saya, maka saya juga ingin menggunakan
kesempatan ini bertemu muka dengan para praktisi, melihat anda sekalian, cukup
sekian. (Tepuk tangan meriah jangka panjang)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Atlanta Tahun 2003
Li Hongzhi
29 November 2003
Apa kabar, anda semua baik-baik! (Para praktisi: Shifu juga baik!) Ada sebagian
konferensi Fa saya dapat hadir, ada sebagian saya belum tentu dapat hadir. Anda
semua tahu, dewasa ini pengikut Dafa sudah makin matang. Di dalam membuktikan
kebenaran Fa, di atas jalan Dewa ini, anda semua sudah tahu bagaimana harus
berbuat. Pada saat begini, dengan saya berbicara makin sedikit, mungkin akan lebih
bermanfaat bagi anda semua. Mengapa dikatakan demikian? Karena periode waktu
ini memang adalah kesempatan bagi kalian masing-masing untuk menggembleng
diri, periode waktu ini adalah kesempatan bagi kalian untuk membangun keagungan
De, dengan demikian saya tidak boleh selalu membiarkan kalian di dalam merintis
jalan sendiri, tanpa melalui pemikiran sendiri, tanpa mengidentifikasi buah status
pada saat menghadapi sesuatu masalah. Selamanya Shifu yang membimbing, halhal konkret di dalam membuktikan kebenaran Fa masih saja saya yang memberi
tahu kalian bagaimana untuk melakukannya, ini tidak dibenarkan. Pencapaian
kesempurnaan, buah status dan tingkatan pengikut Dafa, semua itu tidaklah rendah,
dapat juga dikatakan, tanggung jawab yang dipikul terhadap semua makhluk di masa
mendatang juga sangat besar. Maka jika kalian tidak memiliki keagungan De yang
demikian, tidak berhasil merintis jalan sendiri, tidak tahu bagaimana berbuat di saat
anda melakukan pekerjaan secara mandiri, semua ini tidak dibenarkan, oleh karena
itu, periode waktu ini adalah saya dengan sengaja memberikan kesempatan begini
kepada anda semua, agar anda sekalian digembleng hingga matang.
Sesungguhnya saya juga sedang mengamati dan melihat secara diam-diam.
Karena anda semua berada di dalam Xiulian, selalu terdapat hati manusia biasa,
dengan adanya hati manusia biasa maka anda dapat Xiulian, dengan adanya hati
manusia biasa maka akan tampak ke luar. Dengan demikian saat kalian melakukan
pekerjaan membuktikan kebenaran Fa apa pun, di antaranya termasuk melakukan
pekerjaan secara kolektif dan individu, kalian tentu akan memikirkannya sendiri,
berusaha mengatasi masalah yang sulit. Di dalam memikirkan masalah, dengan
menggunakan konsep manusia atau menggunakan pikiran lurus dari orang Xiulian,
hasil dari pekerjaan yang dilakukan tidaklah sama. Begitu pula dalam kalian
melakukan pekerjaan secara berkoordinasi. Saat anda sekalian saling merundingkan
masalah, hati manusia biasa juga akan tampak ke luar, bahkan dalam beberapa hal
masih akan terjadi perdebatan. Ini tentu dikarenakan adanya hati manusia biasa,
namun ada juga sisi baiknya, karena di tengah perdebatan akan tampak keterikatan,
akan tampak kekurangan-kekurangan. Jika meletakkan Fa pada peringkat pertama,
dan melepaskan ego pribadi, semua dapat mengatasi masalah dengan pikiran lurus,
maka dengan cepat akan dihasilkan keputusan, di dalam membuktikan kebenaran
Fa juga dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Sesungguhnya sekarang sudah
sangat baik bila dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, anda sekalian
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betul-betul telah matang. Saya hari ini tidak ingin berbicara terlalu banyak, utamanya
membicarakan perihal klarifikasi fakta.
Sekali berbicara tentang masalah klarifikasi fakta ini, banyak praktisi berpikir:
tujuan kita mengklarifikasi fakta adalah menyingkap kejahatan dan mengekangnya,
menelanjanginya di siang hari bolong, agar orang-orang di seluruh dunia dapat
mengenali dengan jelas, sehingga kejahatan ini tiada tempat untuk bersembunyi. Hal
ini adalah yang harus kalian lakukan, tetapi ini bukanlah yang terpenting, tujuan
paling utama dari klarifikasi fakta adalah menyelamatkan semua makhluk.
Tanggung jawab mendatang yang dipikul oleh seorang pengikut Dafa adalah
sangat besar. Ada berapa banyak makhluk hidup perlu kalian selamatkan, ada
berapa banyak makhluk hidup perlu kalian tolong, sedangkan kalian sendiri pada
masa ini masih harus menyempurnakan dan merangkum segala sesuatu beserta
makhluk hidup tak terhitung yang dibutuhkan dalam buah status kalian, keagungan
De dan segala unsur Dewa kalian semua berada di dalamnya, oleh sebab itu saya
sering mengatakan, di dalam membuktikan kebenaran Fa, lakukanlah tiga pekerjaan
pengikut Dafa dengan baik, segala sesuatu sudah berada di dalamnya, dengan
demikian tujuan paling utama dari kalian mengklarifikasi fakta adalah pada saat
mengklarifikasi fakta dapat menyelamatkan lebih banyak makhluk hidup, ini adalah
nomor satu, ini adalah tujuan sebenarnya dari kalian mengklarifikasi fakta.
Di dalam penganiayaan ini walau kekuatan lama bagaimana mengaturnya,
orang-orang jahat di dunia bagaimana melakukan kejahatan, kehidupan jahat dari
berbagai ruang dimensi betapa beringas melakukan penganiayaan terhadap
pengikut Dafa, dan berapa banyak manusia di dunia telah diracuni, namun,
pernahkah anda semua pikirkan, apakah mereka dapat sampai merusak Dafa?
Sama sekali tidak dapat dirusak. Anda semua juga telah melihat, melalui
penganiayaan paling jahat dalam sejarah selama empat tahun, selain para pengikut
Dafa telah digemblengnya menjadi dewasa, sadar dan tenang di dalam
penganiayaan ini, kalian juga makin arif, pikiran lurus makin banyak dan makin kuat,
waktu untuk kembali ke tempat semula sudah makin dekat, masih ada apalagi selain
itu? Bukankah demikian? Pengikut Dafa yang dianiaya hingga meninggal bukankah
telah mencapai kesempurnaan? Di dalam penganiayaan memang ada sebagian
orang tidak berkultivasi lagi, mereka yang tidak memenuhi syarat biarlah tersaring ke
luar, yang tersisa adalah emas.
Tentu saja, sebagai sebuah kehidupan, yang telah belajar Dafa saya, saya
tentu akan memedulikan, akan memperlakukannya sebagai praktisi Dafa, sebagai
pengikut Dafa. Seandainya dia sendiri betul-betul tidak ingin melangkah masuk, itu
tentu merupakan urusan dia sendiri. Oleh karena itu anda semua harus mengerti hal
ini dengan kesadaran jernih. Baik penganiayaan ini secara keseluruhan, maupun
segala sesuatu yang diatur oleh kekuatan lama, sesungguhnya semua itu sejak dini
sudah berada dalam rencana perhitungan saya di dalam peristiwa pelurusan Fa ini,
mereka tidak dapat merusak Fa. Penganiayaan ini saya tidak akui, ini adalah pasti.
Sebuah kehidupan yang telah mendengar Fa saya, orang yang Xiulian di dalam Dafa
saya, bagaimana boleh dikendalikan semaunya oleh mereka, bahkan dipukul mati?
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Semua ini harus mereka bayar di kemudian hari. Tentu masih terdapat faktor lain di
dalamnya. Bagi yang benar-benar dapat melakukan dengan baik, mereka sungguh
tidak berani mengusiknya; yang menyangkal pengaturan kekuatan lama, yang
pikiran lurusnya kuat, mereka tidak dapat mengusik semua itu. Dapat juga dikatakan,
selama periode ini, biarpun betapa dianiaya, jika hati pengikut Dafa sangat lurus,
pikiran lurus sangat kuat, dapat dengan sadar dan tenang memahami semua ini,
maka akan menghindari banyak kerugian.
Kalian haruslah jelas, Xiulian pengikut Dafa adalah melangkah ke luar dari sisi
manusia, adalah melangkah ke luar dari maha cakrawala lama yang terikat oleh
kosmos lama, serta bermacam-macam unsur yang terbentuk oleh makhluk-makhluk
hidup yang tak terhitung dan tak terbatas, adalah memisahkan diri dari kondisi
paling-paling akhir dari proses terbentuk, bertahan, rusak, dan musnahnya maha
cakrawala. Siapa yang dapat melangkah ke luar? Sungguh adalah sangat sulit untuk
melepaskan diri dari semua itu, benar-benar dapat melangkah masuk ke masa
mendatang. Sesungguhnya kerunyaman yang kalian alami dalam Xiulian di tengah
penganiayaan ini, adalah manifestasi di tempat manusia ini, di luar lingkungan
manusia biasa yang tak terlihat oleh manusia di dunia, di ruang dimensi lain,
manifestasinya tentu lebih dahsyat, merupakan proses pencerai-beraian dan
pembentukan kembali yang mendebarkan hati, semua makhluk hidup dari segenap
alam semesta sedang mengamati peristiwa ini, Dewa yang tak terhitung juga sedang
melihatnya. Di dalam segala perubahan raksasa ini termasuk pula unsur-unsur
pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa. Manifestasinya di atas dunia adalah
tiga hal yang kalian lakukan dewasa ini. Sedangkan penampilan kejahatan, itu
adalah keberingasan yang irasional sebelum ia tercerai-berai, yang memberi kondisi
bagi pengikut Dafa dalam mencapai kesempurnaan.
Di dalam perubahan raksasa, mengklarifikasi fakta sudah menjadi cara yang
utama untuk menyelamatkan semua makhluk dan manusia dunia, dengan demikian
kebijaksanaan yang diberikan Dafa kepada kalian, kemampuan besar yang
disediakan Dafa bagi kalian semuanya termanifestasi di dalamnya. Efek dari kalian
mengklarifikasi fakta, niscaya akan menimbulkan reaksi yang berantai. Ketika
seseorang begitu telah mengerti fakta sebenarnya, dia telah mengetahui, "oh,
ternyata demikian, ternyata Dafa begitu baik." Orang yang telah mengerti fakta
sebenarnya mungkin akan terbangkit pikiran baiknya sehingga ingin Xiulian, ada
yang merasa sangat simpati, ada yang mendukungnya dalam perbuatan. Reaksi
yang ditimbulkan dari klarifikasi fakta ini, juga akan berkembang dari orang ke orang,
dari hati ke hati. Unsur kejahatan akan kehilangan lingkungan mereka. Dafa dan
unsur-unsur positif juga sedang menyelimuti dan memadati segalanya, pada saat
bersamaan, khusus dalam menghadapi kejahatan ini, dia akan membuat masyarakat
dan berbagai aspek terjadi perubahan, membuat orang-orang jahat tidak mendapat
pasaran, membuat kehidupan jahat hilang kesempatan untuk berbuat sesuatu, ia
pasti dapat memerankan fungsi yang demikian. Anda semua di saat mengklarifikasi
fakta terlihat biasa-biasa saja, namun fungsinya amat besar.
Sesungguhnya anda semua juga telah melihat, di dalam proses pengikut Dafa
mengklarifikasi fakta, orang-orang di dunia juga sedang berubah. Saat sekarang
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sudah sama sekali berbeda dengan saat dimulainya penganiayaan pada 20 Juli
tahun 1999, tidak hanya orang-orang di dunia yang sadar, makhluk hidup lain dan
unsur-unsur materi juga telah mengalami perubahan yang demikian, dengan kata
lain situasi sudah berbeda secara total. Tentu saja, tidak berarti kejahatan telah
menghentikan penganiayaan, melainkan unsur-unsur yang diatur oleh kekuatan lama
telah dimusnahkan hingga makin sedikit, kejahatan sudah tidak memiliki kekuatan
yang begitu besar. Walau tidak memiliki kekuatan yang begitu besar, namun asalkan
dia masih eksis, dia tetap adalah sangat jahat dan sangat buruk. Tetapi dia sudah
kehilangan kekuatan yang begitu besar, sudah kehilangan faktor kondisi yang
dibutuhkan oleh kejahatan, maka dia sudah tidak mampu menguasai begitu banyak
manusia dunia dan makhluk hidup lainnya; dengan demikian, di bawah keadaan di
mana manusia dunia dan segala kehidupan lainnya tidak dikuasai oleh kejahatan,
pada saat demikian, anda semua mengklarifikasi fakta sudah jauh lebih mudah. Jika
dapat dilakukan dengan sangat baik, orang-orang di dunia semua akan sadar,
semua makhluk hidup juga akan sadar. Dengan sadarnya semua makhluk hidup,
kejahatan tentu akan sama sekali kehilangan pasaran, dia benar-benar tidak dapat
beringas lagi. Orang-orang semua akan menentangnya, mengucilkannya, sehingga
kejahatan ingin berbuat sesuatu sudah tidak mungkin berhasil, tidak ada orang yang
mendengarnya. Kecenderungan pada saat sekarang memang adalah demikian, ini
adalah perubahan yang terbawa di dalam penyelamatan semua makhluk hidup.
Sesungguhnya saya dahulu selalu mengatakan kepada anda semua, sebagai
seorang yang Xiulian, seandainya pada masa lalu, dia sama sekali tidak
memedulikan apa pun yang dikatakan oleh manusia dunia. Anda mengatakan dia
baik, mengatakan dia buruk, itu adalah ucapan manusia, bukan perkataan Dewa.
Sesungguhnya di dalam sejarah ada banyak orang yang dikatakan sangat buruk
oleh manusia dunia, bahkan dicantumkan dalam buku pelajaran atau cerita sejarah,
dia mungkin telah menjadi Dewa; ada pula orang yang disanjung-sanjung sebagai
tokoh aktivis oleh manusia dunia, setelah meninggal malah masuk neraka. Karena
baik maupun buruk yang dikatakan oleh manusia, semua itu dilihat dari sudut
pandang yang berlandaskan kepentingan manusia. Prinsip manusia adalah
berbalikan, apa yang dianggap baik oleh manusia, belum tentu benar-benar baik,
apa yang dianggap buruk oleh manusia juga belum tentu benar-benar buruk, dapat
juga dikatakan, orang Xiulian tidak akan menanggapi bagaimanapun yang dikatakan
oleh manusia. Tetapi pelurusan Fa sekarang ini tentu tidak sama, dengan
mengatakan Dafa dan pengikut Dafa baik atau buruk, akan menentukan masa depan
seseorang. Di tengah penganiayaan dewasa ini, terutama penganiayaan yang
khusus dilakukan terhadap pengikut Dafa, penindasan yang diciptakan oleh
kejahatan, ini sedang mengganggu saya dan pelurusan Fa sendiri, maka ini berbeda
dengan Xiulian pada masa lalu. Penganiayaan terhadap pengikut Dafa mutlak
adalah berdosa, yang berkaitan dengan hal ini semua harus menebusnya, oleh
sebab itu kehidupan yang terlibat dalam peristiwa ini tidak ada yang dapat
meloloskan diri.
Alam semesta sedang diluruskan Fa, coba anda semua pikirkan, di dalam
pelurusan Fa bagi segenap alam semesta. Dari mikroskopis hingga ke permukaan,
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sedang ditembus dengan tiada hentinya. Badan langit yang raksasa tak peduli
betapa besarnya, berapa banyak kehidupan berada di dalamnya, tak peduli dia itu
merupakan kehidupan atau bukan kehidupan, tak peduli dia memiliki pikiran atau
tidak, tak peduli dia eksis atau tidak eksis, semuanya tidak dapat meloloskan diri,
karena segala sesuatu dari masa mendatang, semuanya akan diperbarui. Terutama
manusia di dunia dan segala kehidupan di permukaan, itu sama sekali tidak ada
yang dapat melarikan diri. Pelurusan Fa juga mencakup segala kehidupan tingkat
tinggi yang ada, dewasa ini semua Dewa tidak ada yang berani mengatakan bahwa
peristiwa pelurusan Fa ini tidak berhubungan dengan dirinya. Tentu saja sekarang
siapa pun juga tidak berani berkata demikian, siapa pun juga tidak dapat melarikan
diri ke luar. Dengan demikian di dalam pelurusan Fa, kehidupan mana pun telah
berbuat bagaimana, tentu harus ada sebuah keputusan akhir yang menyeluruh bagi
mereka, tidak berarti sebuah kehidupan setelah melakukan sesuatu hal buruk lalu
dimusnahkan, maka selesailah sudah, itu tidak boleh, di dalam pemusnahan total
masih harus membayar segala perbuatan buruk yang dilakukan. Saya
memperlakukan semua makhluk hidup dengan belas kasih yang terbesar, segala
kehidupan di dalam sejarah tak peduli betapa besar dosa dan betapa besar
kesalahan yang pernah dia lakukan, saya dapat mengesampingkan kesalahan dan
dosa-dosa mereka, saya juga dapat menghapus dosa mereka. Tentu saja dengan
prasyarat tidak boleh mengganggu pelurusan Fa di tengah pelurusan Fa, sekalipun
anda tidak berbuat apa pun saya juga akan menolong anda. Namun begitu telah
mengganggu pelurusan Fa, maka yang dihadapi adalah penyingkiran; mereka yang
dosanya besar dan jahat sekali masih harus membayar segala sesuatu yang pernah
dilakukan di dalam proses penyingkiran; seberapa banyak yang dilakukan harus
membayar sebegitu banyak, seberapa besar yang dilakukan harus membayar
sebegitu besar, oleh karena itu bagi kejahatan yang mengganggu pelurusan Fa kali
ini, tak peduli betapa jahatnya mereka, yang dihadapi adalah kesudahan mengerikan
yang belum pernah ada dalam alam semesta. Termasuk kekuatan lama sendiri,
walaupun mereka merasa telah berkorban demi Dafa, sesungguhnya itu adalah
pandangan mereka dengan menggunakan konsep mereka sendiri. Mereka sejak
semula tidak pernah betul-betul memikirkan diri sendiri, mengukur sejenak diri
mereka dengan pelurusan Fa, mengukur sejenak diri mereka dengan Fa ini, karena
di masa mendatang adalah Fa ini, semua makhluk di masa mendatang adalah Fa ini
yang menciptakan, jika tidak mengukurnya dengan Fa ini lalu dengan apa
mengukurnya?
Di dalam hal mengklarifikasi fakta ini, seyogianya dia adalah begitu penting,
maka anda semua lebih-lebih harus menyikapinya dengan kepala dingin, lebih-lebih
harus memahami secara sadar perihal aneka ragam kesempatan, cara melakukan
dan bentuk formalitas yang dihadapi dalam klarifikasi fakta secara konkret, hal-hal
tersebut harus diperhatikan. Anda semua tahu di saat saya mengajarkan Fa, saya
tidak memandang organisasi sosial, tidak memandang tingkat sosial, tidak
membedakan miskin dan kaya, saya tidak membedakan profesi, tidak memandang
tinggi rendahnya jabatan, saya tidak memandang apa pun, hanya memandang hati
seseorang. Kalian di saat mengklarifikasi fakta juga harus melakukannya demikian.
Kalian jangan merasa bahwa dia adalah seorang tokoh dari kalangan atas, sehingga
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menambah sebuah rintangan di dalam pikiran, seolah-olah kalian datang memohon
bantuannya. Keadaan sebenarnya adalah anda sedang menolong dia, anda sedang
memberi kesempatan bagi mereka untuk memilih masa depan, pasti adalah
demikian, oleh karena itu kalian harus memandang klarifikasi fakta sebagai
penyelamatan manusia dunia yang diutamakan.
Segala sesuatu yang dilakukan pengikut Dafa sekarang ini, segala orang yang
berhubungan dengan kalian dalam masyarakat, saya beri tahu kalian, kalian adalah
sedang menyelamatkan semua makhluk hidup. Biar orang macam apa pun yang
telah anda temui, dari kalangan mana pun, apa pun pekerjaan dan tugasnya, anda
jangan hanya sekadar menganggap bahwa anda mencari dia mengklarifikasi fakta
adalah karena kejahatan melakukan penganiayaan terhadap pengikut Dafa. Saya
beri tahu anda semua, menyelamatkan semua makhluk adalah nomor satu,
mengklarifikasi fakta adalah cara untuk menolong manusia. Setelah orang-orang
mengerti fakta sebenarnya, mengetahui begitu jahatnya penganiayaan ini, orangorang tentu tahu bagaimana harus berbuat, selanjutnya dukungan yang anda minta
dia berikan, dan bagaimana melakukan hal tersebut, ini adalah dia sedang memilih
masa depan. Terutama orang-orang yang dikelabui di tengah penganiayaan, anda
tidak memberikan dia kesempatan, dapatkah anda dibenarkan? Anda tidak memberi
tahu mereka fakta sebenarnya, maka mereka akan selamanya kehilangan masa
depan.
Ada lagi, orang yang kalian temui secara kebetulan, orang yang ditemui dalam
kehidupan maupun pekerjaan, semua harus anda berikan klarifikasi fakta. Sekalipun
ketika berpapasan dalam kehidupan manusia yang tergesa-gesa, di mana tidak
keburu berucap sepatah kata, anda juga harus meninggalkan belas kasih kepada
orang lain, jangan kehilangan mereka yang patut diselamatkan, lebih-lebih jangan
kehilangan mereka yang punya takdir pertemuan. Sebenarnya banyak pengikut Dafa
saat mengklarifikasi fakta berkata, saya sekarang sedang mengklarifikasi fakta,
seolah-olah sekarang adalah mengklarifikasi fakta, biasanya anda bukan
mengklarifikasi fakta. Penyelamatan semua makhluk menjelujur dalam setiap hal di
dalam kehidupan anda sekarang ini, jika anda semua dapat memahami dan
mengenali dengan jelas akan pentingnya hal ini, saya kira itu mungkin akan
menyelamatkan lebih banyak makhluk hidup. Dewasa ini orang-orang di dunia juga
sedang berangsur-angsur sadar, pada saat demikian, efek yang diperankan oleh
klarifikasi fakta akan makin besar; bagi kejahatan boleh dikatakan, pasaran mereka
juga makin lama makin kecil, oleh karena itu anda semua harus memahami masalah
ini dengan kesadaran jernih.
Masih ada praktisi tertentu, secara pribadi berakraban dua orang atau tiga
orang, melakukan pekerjaan selalu bersamaan, kita adalah kawan sekelompok,
sering mengobrolkan hal-hal yang tidak berarti, menghamburkan banyak waktu. Saat
kini setiap menit dan setiap detik adalah sangat penting, jika menyia-nyiakan waktu
periode ini, berarti telah menyia-nyiakan segalanya. Sejarah tidak akan berulang
kembali, sejarah alam semesta, sejarah Triloka, telah berlalu dengan zaman yang
begitu banyak dan begitu lama sekali, apa yang dinanti-nantikan oleh semua
makhluk? Untuk apa mereka semua hidup di sini? Yang dinanti-nantikan tepat
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adalah beberapa tahun ini! Sedangkan ada praktisi malah menelantarkan jiwanya di
dalam beberapa tahun ini, tidak tahu memanfaatkan waktu, sedangkan anda
memikul tanggung jawab yang begitu besar terhadap semua makhluk dan sejarah!
Memang, ada sebagian praktisi, dia sendiri masih kurang menyadari, mengira
dirinya memperoleh Fa secara kebetulan, apakah saya juga memiliki tanggung jawab
sejarah yang begitu besar? Apakah saya juga dapat berhasil? Sesungguhnya
perkataan ini tidak perlu ditanyakan, saya di dalam Fa sudah mengutarakan dengan
sangat jelas. Dafa yang saya ajarkan sekarang ini bukan setiap orang dapat
mengultivasinya, mengapa begitu banyak orang justru tidak dapat masuk? Tentu
saja, sekarang ada banyak praktisi baru mulai berangsur-angsur masuk, itu adalah
efek yang ditimbulkan oleh anda semua melalui klarifikasi fakta, dia ibarat sebuah
kunci yang serba mampu, telah membuka unsur-unsur penyekat yang tidak
memperkenankan manusia dunia belajar Fa, ini adalah anda semua dengan
mengklarifikasi fakta baru dapat menimbulkan efek yang demikian. Dengan kata lain,
bukan setiap orang dapat memperolehnya. Manifestasinya di atas dunia manusia
memang seolah benar seolah palsu, justru tidak memperkenankan hal yang
sesungguhnya dari alam semesta terwujud nyata, tidak memperkenankan kondisi
khusus perbedaan antara pengikut Dafa dengan manusia dunia terwujud nyata
sepenuhnya. Inilah kultivasi dalam kesesatan, adalah Xiulian mulai dari kondisi
semacam ini, melangkah ke luar dari kondisi semacam ini. Jangan memandang
rendah diri sendiri, setiap pengikut Dafa, asalkan anda telah berkultivasi dalam Fa ini,
anda harus melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa.
Sesungguhnya saya pernah katakan, manusia biasa yang telah melakukan halhal baik demi Dafa di masa periode ini, tepatnya di saat yang menentukan ini, orang
tersebut ada kemungkinan mencapai kesempurnaan menjadi Dewa, apalagi anda
yang sedang berkultivasi Dafa, anda sedang melakukan apa yang seharusnya
dilakukan oleh pengikut Dafa, dan segalanya dilakukan di bawah keadaan yang sulit.
Secara permukaan tidak terlihat seberapa besar perubahannya, namun apa yang
termanifestasi pada ruang dimensi lain, adalah perbedaan antara manusia dan Dewa,
perubahannya amat besar sekali. Di tempat manusia ini memang tertutup dalam
sebuah kesesatan, keadaan yang sesungguhnya sama sekali berbeda dengan
keadaan di tempat manusia ini. Pengikut Dafa yang ketinggalan di dalam belajar Fa,
barulah tampak tidak gigih maju, patah semangat di dalam periode waktu ini, bahkan
tidak tahu menghargai waktu, tidak memanfaatkan waktu untuk melakukan apa yang
seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa.
Sesungguhnya sampai sekarang masih ada sebagian praktisi yang sangat
rendah mutunya di dalam belajar Fa. Belajar Fa kalian dapat dilakukan dengan baik
atau tidak, itu adalah jaminan pokok bagi kalian dalam melangkah mencapai
kesempurnaan, itu adalah jaminan pokok bagi kalian untuk dapat keluar memisahkan
diri. Segala kehidupan adalah diciptakan oleh Fa ini, termasuk masa depan kalian.
Makhluk hidup alam semesta di masa mendatang, dikarenakan banyak sekali
kehidupan telah disingkirkan di dalam pelurusan Fa, maka ada banyak tempat dalam
alam semesta menjadi kosong, namun dia tidak dapat kosong selamanya, Dafa
dapat dari dalam Fa membentuk segala kehidupan, bermacam-macam unsur dan
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materi yang dibutuhkan pada badan langit tingkat itu, kehidupan lama juga karena
telah berasimilasi dengan Fa ini barulah dapat memperbarui diri, dengan demikian
memasuki masa mendatang, kehidupan apa pun juga tercakup di dalamnya.
Sesungguhnya sekarang segenap peristiwa pelurusan Fa ini sudah makin lama
makin ke permukaan, unsur terakhir yang tersisa, sudah tidak dapat dikatakan
sebagai kehidupan, juga tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu apa pun, tidak ada
bahasa apa pun untuk dapat mengungkapkan mereka, juga tidak ada pengertian apa
pun untuk mengumpamakan mereka, tetapi segalanya sudah berada dalam proses
terakhir dari pelurusan Fa. Padahal jika ingin mengumpamakannya dengan
pengertian "alam semesta" dan "di luar alam semesta," pelurusan Fa sudah berada
pada sebuah pengertian "di luar alam semesta" semacam ini, yaitu pelurusan Fa
sudah sedang membentuk unsur-unsur yang dapat memberi eksistensi bagi maha
cakrawala ini, bahkan sudah mencapai unsur dari unsurnya.
Walaupun dikatakan demikian, sekarang anda semua masih tidak dapat
merasakan keadaan seperti ini, tetapi dari kondisi pengikut Dafa membuktikan
kebenaran Fa dewasa ini, sebenarnya juga dapat terlihat perbedaan situasi.
Kejahatan sudah tidak dapat bertahan, karena kehidupan jahat dan unsur-unsur
jahat telah dimusnahkan tinggal sedikit sekali, sudah tidak dapat dibandingkan
dengan saat "20 Juli" tahun 1999. Saat itu seperti yang pernah saya lukiskan,
sebatang rumput dan sebatang pohon semua dihinggapi oleh kehidupan jahat dari
ruang dimensi lain, saat anda berjalan ranting pohon juga akan mendera muka anda,
rumput itu juga dapat membuat anda tersandung hingga jatuh, di dalam udara penuh
dengan kejahatan. Bukan berarti semua ini betul-betul berubah menjadi jahat, adalah
karena di dalam pelurusan Fa, kehidupan jahat dan unsur-unsur buruk yang ditekan
masuk ke dalam Triloka menimbulkan efek yang demikian. Di mana-mana penuh
dengan unsur kejahatan, mereka hinggap di atas segala apa pun, melakukan hal-hal
paling buruk di dalam Triloka dan di atas dunia. Jika peristiwa pelurusan Fa ini tidak
dilakukan dua kali, saya melakukannya sekaligus, maka penganiayaan ini akan
bersifat global, persis seperti yang dikatakan oleh peramal Eropa, pada tahun 1999
maha raja iblis turun dari langit, orang-orang di seluruh dunia semua akan
merasakan beringasnya penganiayaan. Namun kali ini tatkala kejahatan datang
menjelang, negara-negara lain dan bangsa-bangsa lain tidak dapat merasakan
betapa jahatnya penganiayaan yang terjadi pada tahun 1999 yang khusus ditujukan
terhadap Falun Gong, ini dikarenakan peristiwa ini dilakukan dengan dibagi dua kali;
kultivasi Dafa bagi bangsa-bangsa lain dan mayoritas manusia di dunia merupakan
urusan tahap berikutnya. Anda semua juga telah melihat, sekarang ini adalah Xiulian
bagi pengikut Dafa di masa pelurusan Fa, bukan ditujukan kepada mayoritas
manusia di dunia, maka di negara lain tidak sampai terjadi penganiayaan terhadap
pengikut Dafa seperti di Tiongkok, dengan demikian bangsa-bangsa lain juga tidak
merasakan kejahatan yang begitu besar. Namun karena unsur kejahatan di waktu itu
terlampau banyak, maka bagi praktisi Dafa di saat itu, biarpun berada di negara
mana, juga akan merasakan tekanan jiwa.
Sekarang keadaannya sudah tidak demikian. Di dalam segenap pelurusan Fa
sedang membasmi unsur-unsur jahat secara besar-besaran, ditambah lagi pengikut
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Dafa telah mengklarifikasi fakta di tengah membuktikan kebenaran Fa, bersamaan
juga tiada hentinya memancarkan pikiran lurus1 untuk membersihkan diri sendiri dan
memberantas kejahatan di berbagai ruang dimensi, semua ini beserta segala
sesuatu yang kalian lakukan di dalam membuktikan kebenaran Fa, adalah sedang
memusnahkan kehidupan dan unsur-unsur jahat yang diatur oleh kekuatan lama,
telah memerankan fungsi yang sangat besar. Jika pikiran lurus pengikut Dafa kuat,
keberadaan anda di dunia juga sedang memerankan fungsi yang positif. Maka anda
semua lihatlah, bukankah unsur-unsur kejahatan sudah sangat sedikit sekarang?
Sudah tidak dapat disamakan dengan dulu saat "20 Juli" tahun 1999.
Akan tetapi, walaupun kejahatan ini sudah jauh berkurang, yang tersisa masih
sangat jahat. Saya dahulu selalu mengatakan kepada kalian, makin ke permukaan
dia makin tidak bertenaga, akan tetapi makin ke permukaan makin buruk, yang
makin buruk di permukaan ini sedang mencukupi kekurangan dari tenaga dia, maka
kelihatannya kejahatan ini masih sangat jahat. Namun anda semua telah melihat,
kondisi sekarang sudah berbeda, kejahatan hanya dapat bertahan pada tempat yang
dikuasai langsung oleh pentolan kejahatan, hanya dapat bertahan pada tempattempat di mana orang-orang jahat yang tak tertolong melakukan kejahatan; sekarang
permukaan dari masyarakat daratan Tiongkok sudah tidak dapat dipertahankan lagi
oleh mereka, penindasan oleh kejahatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, takut
terlihat oleh orang-orang. Sesungguhnya segala kekuatan positif sedang
memusnahkan mereka, kejahatan jadi takut, tidak berani bergembar-gembor,
menindas secara sembunyi, takut perbuatan jahat yang memalukan yang mereka
lakukan itu diketahui lebih banyak orang-orang di dunia. Mereka sampai-sampai
tidak memperkenankan kader-kader di pemerintah pusat, bahkan kader tingkat tinggi
mengetahui hal ini, membohongi orang-orang intern dari mereka, menutupi
penganiayaan ini. Hanya segelintir sampah masyarakat yang jahat, yang paling
busuk itu menguasai orang-orang jahat di bawah mereka sedang melakukan
penganiayaan yang jahat. Cara-cara keji mereka di dalam penganiayaan ditutupi
dengan sekuat tenaga, mereka bahkan membuat laporan palsu kepada kader-kader
di pemerintah pusat, dengan rekayasa mempertahankan penganiayaan jahat.
Sekarang kejahatan sudah dimusnahkan dalam jumlah besar, kelihatannya orangorang jahat sudah tidak dapat beringas lagi. Dulu di saat kejahatan beringas, ada
setan busuk yang tak terhitung banyaknya menopang mereka bertindak biadab,
orang lain yang tahu akan fakta sebenarnya, juga tidak berani buka suara. Di saat
"20 Juli" tahun 1999 pentolan kejahatan berteriak dan bertindak beringas ingin
berbuat bagaimana, tidak ada orang yang berani buka suara, ketika itu unsur
kejahatan yang menopang dia terlalu banyak, dia bersikukuh ingin menindas.
Sekarang sudah bukan waktunya lagi, segala unsur yang diatur oleh kekuatan lama
telah diberantas hingga makin sedikit, situasi sekarang yang terwujud di dunia sudah
berbeda, orang-orang jahat betapapun beringasnya juga sudah kehilangan kekuatan
ampuhnya.
Akan tetapi selama masa periode ini anda semua telah melihat, ada berapa
banyak kehidupan telah berbuat dosa terhadap Dafa (tidak termasuk orang-orang
1

Memancarkan pikiran lurus – Fa Zhengnian (發正念).
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yang dosanya amat besar itu). Apakah dengan mereka begitu mengerti fakta
sebenarnya lalu sudah selesai perkara? Tidak akan begitu sederhana. Tetapi kalian
melalui klarifikasi fakta telah membuat mereka mengerti, berarti telah memberikan
sebuah kesempatan bagi dia. Jika dia benar-benar telah memiliki pikiran lurus, maka
akan diberikan dia kesempatan untuk menebus dosa. Manusia telah melakukan
sesuatu tentu harus membayar, ini adalah prinsip alam semesta, segala kehidupan
juga adalah demikian. Dulu saat dimulai penganiayaan, ada berapa banyak orang
ikut mendorong arus sehingga menyebabkan situasi yang begitu jahat pada saat itu?
Seandainya orang-orang tidak menimbulkan efek yang begini, orang-orang semua
tidak bergerak, tidak berkata, bagaimana mungkin mengakibatkan situasi yang jahat
semacam ini di waktu itu? Biarpun di Tiongkok atau di luar Tiongkok, barang siapa
telah memerankan efek yang demikian di dalam proses ini, telah menggerakkan
penganiayaan ini yang berperan dalam opini publik maupun perbuatan, mereka
semua harus membayar. Kehidupan mana pun juga tidak dapat meloloskan diri,
kecuali dia telah menebus kerugian yang ditimbulkan terhadap Dafa dan pengikut
Dafa.
Dewa dari segenap alam semesta sedang melihat dengan mata melotot, Dewa
yang tak terhitung banyaknya juga sedang mengamati planet bumi yang sangat kecil
ini, mengamati gerak-gerik pikiran dari setiap kehidupan. Mata mereka bahkan satu
kali pun juga tidak rela dikedip, tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang sekejap,
sebuah niat pikiran manusia juga tidak ingin dilewatkan. Di dalam masa periode ini,
pembicaraan saya ini adalah untuk memberi tahu anda semua, kalian haruslah tahu
dengan kepala dingin dan lebih jelas apa yang sedang kalian lakukan sekarang ini.
Hal apa pun yang dilakukan, pengikut Dafa harus menempatkan pembuktian
kebenaran Fa pada peringkat satu.
Akan tetapi, mengklarifikasi fakta harus diutarakan dengan arif, diutarakan
dengan menyesuaikan dalil prinsip manusia. Jika diutarakan secara misterius, sama
sekali tidak berpegang pada dalil prinsip manusia, tidak memikirkan apakah orang
lain dapat menerima atau tidak, itu berarti anda sedang berperan merusak, efek yang
ditimbulkan tentu sebaliknya. Dari itu haruslah dilakukan dengan arif, dilakukan
dengan sadar. Saat mengklarifikasi fakta kepada seseorang harus memikirkan taraf
penerimaan orang lain, anda dapat melihatnya, juga dapat mendeteksinya, oleh
sebab itu harus lakukan dengan baik pekerjaan klarifikasi fakta kalian ini. Jangan
hanya sekadar mengutarakan, jangan dijadikan sebagai formalitas, dengan anda
mengutarakan kepada seseorang haruslah membuat dia mengerti. Tentu saja, ada
orang yang sama sekali tidak dapat ditolong lagi, karena dia sama sekali sudah
berdiri di sisi yang berlawanan itu. Tidak ada hal positif apa pun dari dia, anda
mengutarakan kepada dia, dia tentu tidak dapat menerima, karena bila dia menerima
sedikit, dia sendiri harus musnah sedikit, menerima sedikit musnah sedikit. Jika dia
menerima seluruhnya dia akan musnah seluruhnya hingga lenyap, karena dia adalah
kejahatan, oleh sebab itu memang ada yang tidak dapat diselamatkan lagi, tetapi
bagaimanapun itu berjumlah sedikit sekali.
Masih ada sebagian orang, sekalipun kalian ingin menyelamatkan mereka,
seperti yang telah saya katakan tadi, sekalipun kalian telah memberikan kesempatan
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bagi dia, dia pun telah mengerti, namun dia tetap harus membayar. Memang
demikian, ini dibicarakan berdasarkan prinsip Fa. Tetapi kalian jangan
mengkhawatirkan hal-hal tersebut, sebagai pengikut Dafa, kalian berkultivasi Shan,
kalian tentu harus berbelas kasih kepada semua makhluk. Perihal kehidupan yang
dimaksud harus bagaimana membayar, dengan sendirinya ada Fa untuk menilai,
apakah dia harus dipertahankan atau tidak, semuanya ada kriteria Fa yang menilai,
maka sebagai pengikut Dafa, selamatkanlah mereka sedapat mungkin, demikian
kiranya.
Mengapa harus diselamatkan? Saya pernah mengatakan, semua makhluk
hidup di dunia sekarang ini berbeda dengan kehidupan dalam sejarah, berbeda
dengan manusia masa lampau dalam sejarah. Kehidupan apa pun setibanya di
dunia, masuk ke dalam dunia yang sesat ini, itu sungguh sangat menakutkan.
Seorang Dewa, anda lihat dia tadi masih seorang Dewa yang agung, begitu masuk
ke dunia ini, begitu masuk ke tubuh manusia, otaknya begitu dicuci, adalah benarbenar menakutkan, sudah tidak dapat membedakan apa pun, oleh karena itu anda
tidak dapat melihat sumber asal jiwanya melalui tingkah lakunya, anda tidak dapat
melihat perbedaan antara dia dengan hakiki kehidupan dulunya.
Demikian kiranya yang ingin saya utarakan, sesungguhnya adalah
membicarakan hal-hal klarifikasi fakta kepada anda semua. Jika kalian masih ingin
membicarakan beberapa hal dengan saya, saya kira saya dapat menggunakan
waktu selanjutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, bagi yang ingin bertanya
boleh tulis di atas kertas. (Tepuk tangan) Kita jangan terlalu menghabiskan waktu,
karena di dalam konferensi Fa masih ada yang ingin angkat bicara.
Pengikut: Praktisi Beijing kirim salam kepada Shifu. (Shifu: yang ini tidak saya jawab
ya?!) Saat pelurusan Fa berakhir, yaitu sebelum kita mencapai kesempurnaan,
apakah saya dapat bertemu Shifu? Jika hal ini tidak terealisasi, akan merupakan
penyesalan saya seumur hidup. Apakah pemikiran demikian diperbolehkan? Apakah
keinginan saya dapat terealisasi?
Shifu: Bukankah sekarang ini telah bertemu? (Hadirin tertawa) Anda ingin melihat
wujud tulen saya, (Shifu tersenyum) baik-baiklah berkultivasi, setiap pengikut Dafa,
asalkan anda dapat mencapai kesempurnaan, anda tentu dapat melihatnya. (Tepuk
tangan) Pengikut Dafa bukan saja telah memiliki kesempatan takdir seperti sekarang
ini yang tidak mungkin didapatkan oleh makhluk hidup yang tak terhitung,
sesungguhnya kemuliaan dari kehidupan nan abadi di masa mendatang telah saya
siapkan bagi kalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut Dafa di kota Wuhan propinsi Hubei merindukan Shifu, dan kirim
salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Ada orang mengatakan Falun Gong baik, tetapi mereka tidak ingin
membantu praktisi, saat menitipkan koran atau di dalam kegiatan tidak
mencantumkan nama Dafa, orang tersebut jika tidak berubah, akibatnya bagaimana?
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Shifu: Sesungguhnya ada sebagian orang sementara masih kurang jelas terhadap
Dafa. Terutama orang-orang di dunia yang dikelabui terlalu dalam di tengah
penganiayaan yang begitu jahat, pengikut Dafa di dalam mengklarifikasi fakta jika
tidak dapat membuka simpul yang mengikat di hatinya, dia mungkin masih berada di
dalam proses pengenalan terhadap Dafa, sementara tidak dapat ditentukan sifatnya.
Dalam tahap sekarang ini tidak dapat dikatakan dia baik atau buruk, mungkin anda
sekalian masih berbuat kurang di dalam mengklarifikasi fakta.
Pengikut: Bagaimana kita memahami "keadaan sebenarnya tampak gamblang,
menakjubkan seluruh dunia?"
Shifu: Sesungguhnya saya telah menggunakan sebuah perkataan Dewa, yaitu
"menakjubkan". Coba anda semua pikirkan, perubahan raksasa dari segenap alam
semesta, persis terjadi di tempat manusia ini, akan ada banyak orang-orang jahat
yang harus disingkirkan pada tahap berikutnya, jumlah yang disingkirkan besar
sekali dan mengerikan. Manusia pada mulanya masih merasa terperanjat, namun
akhirnya juga akan kebal. Bagaimana keadaannya di saat melihat mayat manusia
bergelimpangan di jalan-jalan? Apa yang tidak dipercayai manusia, apa yang
dianggap takhayul oleh manusia di dalam sejarah, semua akan muncul. Dunia materi
yang dipahami manusia dengan konsep ilmu pengetahuan modern, ternyata bukan
demikian, saat itu bagaimana pemikiran manusia? Apa yang tidak dipercayai
manusia semua muncul, menghadapi perubahan raksasa dari apa yang disebut
ruang materi ini, bagaimana manusia jadinya? Manusia akan melihat bahwa ternyata
Dewa benar-benar eksis. Oh! Ternyata pengikut Dafa semua adalah Dewa! Ternyata
segala sesuatu yang dikatakan oleh pengikut Dafa adalah benar! Pada mulanya
masih ada pemikiran yang demikian, manusia di dalam penderitaan menebus dosa
perlahan-lahan akan seperti kehilangan pikiran, sungguh adalah menakjubkan
seluruh dunia.
Pengikut: Pengikut ingin menulis catatan sejarah, mencatat bermacam-macam
peristiwa selama Shifu mengajarkan Fa.
Shifu: Saya kira, pengikut Dafa dapat melakukan hal demikian juga adalah sangat
menakjubkan. Boleh dilakukan, namun pekerjaan ini butuh banyak waktu dan tenaga.
Tiga hal dari pengikut Dafa semua juga sangat penting, maka aturlah waktu dengan
baik.
Pengikut: Perihal pikiran lurus dan perbuatan lurus pengikut Dafa di dalam
membuktikan kebenaran Fa, mohon tanya, bolehkah saya menulisnya dengan lebih
tinggi? Dapatkah melampaui Dafa?
Shifu: Anda menulisnya lebih tinggi lagi juga tidak akan melampaui Dafa, (hadirin
tertawa) karena dia terlampau besar. Apa yang dapat kalian ketahui juga hanyalah
sesuatu yang dapat termanifestasi di tengah masyarakat manusia biasa, beserta halhal pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa kita di tengah masyarakat umum
dengan menggunakan perilaku manusia, ini seharusnya tidak ada masalah. Dengan
anda menulisnya, kita semua boleh saling mengemukakan pendapat, mungkin
sebagian hal dapat dilakukan dengan lebih baik.
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Pengikut: Saya pernah menulis cerita silat perihal Xiulian, dengan bentuk cerita silat
mengemukakan prinsip yang melampaui umum, bolehkah dilakukan demikian?
Bagaimana menggarap kesenian dengan lebih cermat, agar orang-orang di dunia
menerima konsep yang tepat tentang Xiulian secara halus dan tak terasa?
Shifu: Saya pikir jika anda menulisnya dalam bentuk catatan sejarah, itu akan lebih
serius kiranya. Ditulis dengan bentuk cerita juga boleh, namun jika keseluruhan
peristiwa Dafa ini ditulis menjadi cerita, sepertinya kurang cocok dalam bobotnya.
Saya rasa ditulis menjadi catatan sejarah secara lebih konkret dan lebih menonjolkan
tokohnya, itu pun boleh saja; perihal menulis cerita, jika secara khusus terhadap
seorang pengikut, suatu daerah atau suatu peristiwa, dengan memilih sebuah topik,
ini tidak ada masalah.
Pengikut: Saya atas nama pengikut Dafa di daratan Tiongkok kirim salam kepada
Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Mata-mata memanfaatkan kekurangan pengikut Dafa kita di bidang
proteksi jaringan internet untuk melakukan penganiayaan, namun sebagian pengikut
Dafa dan penanggung jawab di luar negeri tidak terlalu memerhatikan hal ini,
sehingga menimbulkan gangguan dan perusakan terhadap pengikut Dafa dan
pekerjaan pembuktian kebenaran Fa, mohon Shifu memberi petunjuk.
Shifu: Mengenai hal ini, saya kira anda semua harus memerhatikan, walaupun kita
tidak ada sesuatu yang takut diketahui orang lain, namun juga jangan membiarkan
mata-mata mengganggu.
Berbicara mengenai mata-mata, dalam pandangan Dewa adalah profesi
manusia yang paling kotor, akan membuat seseorang mengalami penyimpangan
jiwa di dalam kehidupan jangka panjang yang takut perbuatannya diketahui orang
serta bertindak sembunyi-sembunyi, sesungguhnya juga sangat menderita. Anda
sekalian juga jangan menganggap mereka berkemampuan betapa besar. Beberapa
waktu silam ada seorang praktisi Taiwan pergi ke Shanghai telah ditangkap, matamata keamanan negara itu telah melihat hatinya yang ketakutan, mengharuskan dia
menjadi mata-mata. Anda semua tahu cara-caranya yang keji dan tak mengenal
malu, hanya dapat dilakukan di tempat kejahatan. Sesungguhnya saya sejak dini
sudah tahu permainan mereka itu: mereka sebelum melakukan hal ini telah
menyelidiki anda secara cermat, bahkan segala aktivitas kehidupan dan hobi anda
telah diselidiki, termasuk sanak famili dan teman akrab juga diselidiki dengan cermat;
kemudian dibuat sebuah perangkap, anda ditangkap; ditunjukkan terlebih dahulu
kehebatan mereka kepada anda, perasaan yang terkesan bagi anda seolah-olah
anda akan segera ditembak mati; kemudian digenggamnya perasaan takut dari hati
anda dan anda diajak berbicara; apa yang tidak ingin anda katakan, mereka
mengatakannya berdasarkan apa yang telah diselidiki sebelumnya, di dalam
pembicaraan, perasaan yang terkesan bagi anda ialah mereka tahu segalanya,
seolah-olah apa yang hanya diketahui oleh beberapa orang, mereka juga
mengetahui. Di bawah efek ketakutan hati timbul perasaan seakan-akan orang-orang
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di sekeliling anda semua tidak dapat diandalkan, di dalam kesan yang salah, seolaholah siapa pun adalah mata-mata, siapa pun tidak dapat dipercayai, jika tidak
memenuhi permintaan kejahatan sepertinya akan segera dibunuh. Sesungguhnya ini
adalah celah kekosongan yang disusupi karena adanya perasaan takut pada diri
sendiri. Ini adalah tipu muslihat, ini adalah seperangkat cara yang khusus digunakan
oleh mereka yang bergerak di bidang spionase. Tentu sekarang di negara demokrasi
tidak ada orang yang berani melakukan demikian, hanya di tengah kekuasaan jahat
yang menginjak-injak HAM baru diterapkan cara jahat semacam ini. Di negara
demokrasi tentu sudah menyeret dia ke pengadilan.
Jangan takut mereka menimbulkan masalah, jangan terlalu banyak khawatir ini
maupun itu, namun anda semua juga harus waspada. Harus memikirkan apa yang
kalian ingin lakukan jangan sampai dirusak sebelumnya oleh kejahatan, semuanya
harus memikirkan masalah ini. Kita tidak ada hal yang malu dilihat orang, tidak ada
sesuatu yang takut diketahui orang, kita juga tidak ada hal yang melanggar hukum,
tetapi terhadap kejahatan, kita juga jangan memberi dia kesempatan untuk berbuat
jahat. Terhadap kejahatan, hal yang ingin dilakukan oleh pengikut Dafa janganlah
diketahui oleh kejahatan, oleh sebab itu dalam banyak kesempatan anda semua
memang benar-benar harus memerhatikan. Tidak boleh sebelum anda melakukan
sesuatu hal, orang jahat telah pergi dulu melakukan hal-hal buruk, dengan demikian
menyebabkan kerunyaman dan menambah tingkat kesulitan bagi anda dalam
mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia, maka hal-hal tersebut harus
diperhatikan.
Pengikut: Warga Hongkong demi menentang undang-undang no. 23, sebanyak 500
ribu orang berpawai turun ke jalan, namun di antaranya ada sebagian orang yang
belum mengetahui fakta kebenaran Falun Gong. Apakah mereka tidak dapat
diselamatkan karena hanya menentang undang-undang no. 23, perlukah kita lebih
lanjut mengklarifikasi fakta kepada mereka?
Shifu: Undang-undang no. 23 yang merupakan peraturan jahat ini, yang disangkal
oleh segenap rakyat Hongkong memang khusus ditujukan kepada pengikut Dafa
Hongkong dengan tujuan melakukan penganiayaan, juga ditujukan kepada rakyat
Hongkong dengan tujuan yang sama. Ada begitu banyak orang di Hongkong yang
bangkit menentangnya, tak peduli dia berpijak pada sudut pandang yang mana, tak
peduli saat itu maksud hatinya apa, walau bagaimanapun mereka telah berperan
positif dalam hal ini. Saya kira ini bagi warga Hongkong, sepatutnya dikatakan
mereka sendiri telah memilih sebuah masa depan yang sangat baik, telah memiliki
sebuah babak awal yang sangat baik dalam sikap mereka terhadap Dafa. Ada
banyak orang tahu persis tentang Falun Gong, mereka justru menentang pihak
penguasa berbuat demikian, telah meletakkan sebuah fondasi yang sangat baik
untuk penyelamatan di masa mendatang. Bagi sebagian orang yang tidak mengerti
perihal Falun Gong dan fakta penganiayaan, perlu diberikan klarifikasi fakta lebih
lanjut, begitulah kiranya.
Pengikut: Mengundang sejumlah perusahaan besar ikut menghadiri malam
pertunjukan. Jika tidak mengklarifikasi fakta, hanya mengajak mereka merayakan
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tahun baru bersama orang-orang Tionghoa, apakah terdapat kekurangan dalam hal
ini?
Shifu: Tentu ada kekurangan. Segala sesuatu yang dilakukan pengikut Dafa
sekarang ini adalah demi menolong manusia, jika tidak, untuk apa anda
melakukannya? Mengklarifikasi fakta dengan terus terang dan penuh martabat, ini
adalah urusan pengikut Dafa. Saya juga beri tahu anda semua, segala kehidupan di
dunia sekarang ini adalah datang demi Fa. Jika anda ingin agar dia mengerti dengan
sadar tentang hal ini maka anda lakukanlah klarifikasi fakta. Ini adalah sebuah kunci
yang serba mampu, adalah kunci untuk membuka peristiwa yang telah lama
tersimpan dalam segelan, yang sejak jauh lampau dinanti-nantikan oleh semua
makhluk. (Tepuk tangan)
Sesungguhnya saya sedang berpikir, segala sesuatu yang dilakukan oleh kalian
sebagai pengikut Dafa sekarang ini, bukan dilakukan untuk Dafa, juga bukan
dilakukan untuk saya sebagai Shifu ini, kalian melakukan untuk kalian sendiri. Kalian
sedang menyempurnakan dan merangkum dunia kalian sendiri, membangun
keagungan De kalian sendiri, kalian sedang mengumpulkan dan menolong
kehidupan yang dibutuhkan oleh kalian, semua yang dilakukan kalian adalah untuk
kalian sendiri. Dari perspektif saya sebagai Shifu, saya tentu harus memberi tahu
anda. Karena ingin menyempurnakan dan merangkum segala sesuatu dari anda,
saya harus membimbing kalian hingga berhasil. Di bagian mana anda membutuhkan
sesuatu, saya barulah menginginkan anda melakukannya.
Di samping itu, ditinjau dari sudut kultivasi "Shan" dan belas kasih, anda semua
juga harus melakukan hal ini. Saya hanya mengangkat sebuah contoh, tidak hanya
malam pertunjukan, termasuk pula hal-hal dari berbagai aspek lainnya yang anda
temui dan yang akan anda lakukan, di dalamnya terkandung semua ini.
Menyelamatkan semua makhluk adalah nomor satu. Kalian jangan hanya
beranggapan untuk memperkaya isi acara malam pertunjukan itu, lebih-lebih jangan
karena ingin mendatangkan kegembiraan sesaat bagi orang-orang, saya
menginginkan kalian menyelamatkan semua makhluk. (Tepuk tangan) Jika kalian
dapat menghasilkan sebuah malam pertunjukan yang bertaraf tinggi dan penuh
dengan nilai-nilai positif Dafa, dengan sendirinya dapat memerankan efek
penyelamatan semua makhluk, mengapa tidak dilakukan dengan senang hati?
Bukankah ini sebuah kesempatan? (Tepuk tangan)
Pengikut: Ada sebagian praktisi menaruh hormat terhadap Dafa dari lubuk hatinya,
mengklarifikasi fakta juga sangat tekun, tetapi di dalam Xiulian pribadinya tidak dapat
dilakukan sebaik itu, sering berbuat kesalahan, dirinya juga sangat risau.
Shifu: Ini sangat mungkin terjadi, karena anda semua telah mengerti pada prinsip Fa
yang besar, tetapi dalam hal pribadi, masih terdapat unsur-unsur manusia biasa
yang tertinggal di mana akan timbul keterikatan, sehingga ini akan tampak ke luar.
Terlihat seolah bertentangan, sesungguhnya tidak bertentangan, lagi pula jika
keterikatan hatinya menjadi besar masih dapat timbul keadaan yang sangat tidak
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baik. Bagi yang timbul masalah besar harus diperhatikan, itu adalah sangat
berbahaya.
Bicara sampai di sini, saya teringat pada sebuah persoalan lain, anda sekalian
jangan memandang masalah secara mutlak. Terutama prinsip serong yang
dipropagandakan oleh kejahatan di Tiongkok, misalnya mereka mempropagandakan,
"anda ingin orang lain berbuat baik, anda sendiri harus berbuat baik terlebih dahulu."
Coba anda semua pikirkan apakah perkataan ini benar? Banyak orang
menggenggam perkataan ini untuk menutupi kesalahan sendiri dan tidak ingin
memperbaiki diri, terutama orang-orang yang bermasalah memegangnya sebagai
prinsip kebenaran tidak ingin dilepas. Saya beri tahu anda semua, ini adalah
kesalahan yang mutlak. Seorang yang mempunyai kesalahan apakah tidak boleh
memberi tahu anda untuk berbuat baik? Seorang yang telah melakukan kesalahan
apakah tidak semestinya menyuruh orang lain berbuat baik? Logika macam apa itu?
Ada berapa banyak orang yang pernah memikirkan persoalan ini dengan teliti?
Anda semua tahu, Yesus pernah mengucapkan sebuah kata, manusia
semuanya berdosa. Apakah dikarenakan anda berdosa lalu anda tidak ingin anakanak anda berbuat baik? Dengan adanya dosa pada diri anda, lalu anda tidak ingin
memberi tahu orang lain untuk jangan berbuat dosa? Ini mutlak adalah sebuah teori
yang tidak masuk akal, bukankah demikian? Padahal manusia mana ada yang tidak
berbuat dosa? Manusia sejak dilahirkan sudah sedang berbuat karma, setiap orang
tentu ada kesalahan. Tidak dapat dikarenakan diri sendiri bersalah lalu tidak boleh
menyuruh orang lain berbuat baik, juga tidak dapat dikarenakan dia bersalah maka
dia tidak boleh menyuruh saya berbuat baik, harus dilihat apa yang dia katakan itu
benar atau salah, ini barulah merupakan sudut pandang dari para Dewa melihat
masalah. Sesungguhnya manusia juga harus demikian memandangnya, ini adalah
prinsip yang benar.
Propaganda dari kekuasaan jahat membuat prinsip ini menjadi sedemikian rupa:
anda ingin orang lain berbuat baik, anda harus berbuat baik terlebih dahulu.
Sungguh adalah sebuah ucapan yang sangat jahat. Sepintas rasanya, oh, betul juga,
kedengarannya ucapan ini cukup beralasan. Sedikit pun tidak ada alasan, hanya
berperan negatif. Siapa yang sanggup berbuat begitu baik? Mana ada orang yang
sempurna? Seorang praktisi Xiulian saat berkultivasi sampai tahap paling akhir, saat
masih belum sepenuhnya melepaskan tubuh manusia, dia pun masih mempunyai
karma, masih memiliki keterikatan, namun saat berkultivasi sampai tahap demikian
dia sudah jauh melampaui manusia biasa. Jika menurut dalil ucapan tadi, siapa juga
tidak boleh menyuruh orang lain berbuat baik, bukankah masyarakat ini akan punah?
Pengikut Dafa ada keterikatan, ada sifat hati manusia biasa yang belum
disingkirkan dalam kultivasi, ada hal-hal yang tidak dilakukan dengan baik, tetapi
tidak berarti pengikut Dafa ini tidak baik, tidak berarti kehidupan ini tidak benar, juga
tidak berarti pengikut Dafa ini kultivasinya tidak baik seluruhnya. Dalam banyak
aspek dia telah kultivasikan dengan sangat baik, kesalahannya dikarenakan dia
masih ada keterikatan yang perlu disingkap ke luar, agar dia mengenali kekurangan
yang ada, maka akan tampak ke luar. Dengan tampak ke luar baru dapat berkultivasi,
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jika tersembunyi di dalam tidak tampak ke luar, malah sulit berkultivasi, bahkan diri
sendiri juga tidak menyadarinya, itu sungguh sulit untuk berkultivasi.
Pengikut: Mohon Shifu membicarakan bagaimana media yang dikelola oleh
pengikut Dafa mengklarifikasi fakta, terutama tentang prospek kerjasama di bidang
klarifikasi fakta di dalam negeri Tiongkok.
Shifu: Dewasa ini kita berada dalam keadaan yang pada dasarnya memang
demikian, perihal pengadaan media oleh pengikut Dafa di daratan Tiongkok, saat ini
masih belum waktunya bila ditinjau dari segi keamanan bagi mereka; namun mereka
menyebarkan selebaran, menyebarkan VCD, banyak hal telah mereka lakukan
sendiri dengan sangat baik. Di luar daratan Tiongkok, media yang dikelola oleh
pengikut Dafa hendaknya sedapat mungkin membuat orang-orang Tionghoa melihat
fakta sebenarnya dari penganiayaan, membuat seluruh rakyat Tiongkok melihat fakta
sebenarnya, dan memang harus membuat seluruh rakyat Tiongkok melihat fakta
sebenarnya! (Tepuk tangan) Harus menyelamatkan mereka, juga agar orang-orang
Tionghoa melihat apa yang dilakukan oleh bangsanya sendiri di dalam penganiayaan
ini, dan betapa mengerikan akibat yang dihadapi orang-orang Tionghoa jika terus
berbuat demikian.
Pengikut: Keterikatan pribadi selalu tidak dapat dilepas secara tuntas, dalam hati
terasa cemas, namun terus saja tidak dapat diperbaiki.
Shifu: Banyaklah belajar Fa, banyaklah belajar Fa. (Shifu tersenyum) Tidak ada obat
mujarab apa pun, dengan kita menelannya sebutir, keterikatan lalu lenyap
seluruhnya. (Hadirin tertawa) Sesungguhnya keampuhan Dafa lebih mujarab dari
obat mujarab. Tentu saja, anda semua sekarang sangat sibuk, harus mengerjakan
ini dan itu, ada banyak urusan, masih ada urusan keluarga, pekerjaan, kegiatan
sosial, tetapi bagaimanapun harus mengultivasi diri sendiri, oleh sebab itu belajar Fa
harus tetap dilakukan.
Pengikut: Bertepatan dengan hari raya, mohon Shifu menerima ungkapan hormat
dan rasa terima kasih dari seluruh pengikut Dafa, para pengikut pasti dapat
melakukan dengan baik, agar Shifu lebih banyak terhibur, lebih sedikit menaruh
perhatian.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan) Pengikut Dafa masih di
dalam penganiayaan, anda menginginkan saya gembira, namun kegembiraan saya
tidak dapat timbul, ada berapa banyak pengikut Dafa saat ini dan detik ini dilanda
penganiayaan di kamp-kamp kerja paksa yang jahat di Tiongkok. Shifu seyogianya
sudah menerima maksud hati kalian.
Pengikut: Saya pikir, pengikut Dafa yang terkenal di masyarakat, seperti orang
penghubung di suatu daerah atau pengikut yang banyak menulis artikel tentang fakta
kebenaran Dafa, mereka di tengah kegiatan komunitas daerah, komunitas orangorang Tionghoa dan aliansi besar penuntutan Jiang, bolehkah mengemukakan
pandangan, pemahaman dan analisa terhadap beberapa hal di dunia atas nama
seorang anggota masyarakat, misalnya mengenai masalah wilayah dan lain-lain?
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Untuk tidak menimbulkan salah paham dari manusia biasa, bagaimana cara terbaik
melakukannya?
Shifu: Sebagai pengikut Dafa, Xiulian dan pembuktian kebenaran Fa yang sekarang
ini adalah nomor satu. Pengikut Dafa harus membuktikan kebenaran Fa. Bagi kalian
mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan makhluk hidup adalah nomor satu.
Sebagian tokoh demokrasi di tengah masyarakat, termasuk orang-orang dari
gerakan "4 Juni", mereka tiada hentinya melakukan kecaman terhadap kekuasaan
lalim yang jahat. Tuntutan dalam aspek HAM dan bebas berkeyakinan juga adalah
mereka yang memprakarsainya, kecaman mereka dalam aspek ini juga telah
memerankan sejumlah efek yang positif bagi penyingkapan penindasan Falun Gong.
Ditinjau secara demikian, mereka dan kita dalam hal ini ada persamaan, dengan
demikian ada sebagian praktisi kita juga ingin mengemukakan pendapat dengan
berpijak pada sudut pandang ini. Sesungguhnya anda semua harus dengan kepala
dingin menganalisa hal yang anda lakukan itu apakah ada hubungan dengan Dafa
dan pembuktian kebenaran Fa. Jika ada hubungan anda lakukanlah, tidak ada
hubungan anda jangan melakukan, selamanya anda juga jangan kehilangan arah.
Apakah kalian tahu tentang Shifu? Alam semesta ini besarnya bukan main,
dengan makhluk hidup tak terhitung dan tak ternilai, badan langit tak terhitung dan
tak ternilai, ada berapa banyak kehidupan, asalkan pikiran dia bergerak, akan
menimbulkan efek yang betapa besar di atas bumi. Ada berapa banyak kehidupan,
seberapa banyak unsur-unsur dari kekuatan lama serta kehidupan lama, mereka
semua ingin ikut mengendalikan peristiwa pelurusan Fa ini, mengganggu peristiwa
pelurusan Fa ini, mereka semua tidak dapat mengubah saya. Jalan saya ini
ditempuh dengan amat lurus. (Tepuk tangan) Apa pun dari mereka juga tidak dapat
mengganggu saya, dengan menggunakan segala cara juga tidak berguna. Di tempat
manusia ini juga ada gangguan yang begini dan begitu, apa pun juga tidak
membawa efek.
Bukankah orang-orang mengatakan, kamu punya seribu akal cerdik, saya
punya ketentuan yang sudah ditetapkan? Dengan kata lain pengikut Dafa harus tahu
apa yang sedang kita lakukan, harus berkesadaran jernih, apakah ada kaitannya
dengan pembuktian kebenaran Fa. Menyingkap kejahatan, itu kita lakukan demi
menyelamatkan semua makhluk. Asalkan ada hubungan dengan pekerjaan yang
sekarang anda sebagai pengikut Dafa lakukan, maka anda lakukanlah, tidak ada
hubungan anda jangan melakukan. Dalam melakukan suatu hal jika arahnya
menyimpang, keterikatan yang ditimbulkan olehnya, dapat pula merugikan praktisi
lain. Jika hal ini berhubungan dengan Dafa, berhubungan dengan pekerjaan
pembuktian kebenaran Fa dan penyelamatan semua makhluk yang anda lakukan,
maka anda lakukanlah, makin dilakukan jalannya niscaya makin lebar, pasti adalah
demikian. Jangan sekali-kali terseret ke dalam pertikaian politik manusia biasa.
Pengikut: Pengikut Dafa dari Singapura dan Malaysia kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
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Pengikut: Di saat ada banyak karma pikiran, bolehkah memancarkan pikiran lurus
setiap waktu?
Shifu: Lakukan menurut keadaan masing-masing. Sesungguhnya ada sebagian
refleksi pikiran adalah gangguan, ini dapat kalian berantas dengan memancarkan
pikiran lurus. Namun ada sebagian ditimbulkan oleh keterikatan sendiri, sebagian
merupakan konsep yang terpelihara di dalam dunia, benda-benda ini tidak dapat
diberantas dengan satu kali memancarkan pikiran lurus, maka dia sesekali akan
muncul. Seolah-olah setelah anda memancarkan pikiran lurus masih akan muncul,
akan ada perwujudan semacam ini. Akan tetapi, tidak berarti anda belum melakukan,
atau anda telah melakukan namun tidak membawa efek, melainkan tiap kali hanya
dapat diberantas sebagian. Benda-benda yang diatur oleh kekuatan lama telah
disekat-sekat oleh unsur kehidupan yang turun dari tingkat lebih tinggi menjadi
bagian yang tak terhitung, oleh karena itu setiap kali anda memancarkan pikiran
lurus hanya dapat memberantas satu atau dua bagian, dia tetap masih ada.
Tidak hanya sebatas hal ini, di dalam Triloka mereka telah melakukan banyak
sekali hal buruk, telah mengatur banyak benda yang mereka inginkan, sedangkan
benda-benda tersebut ada banyak juga telah terjadi metamorfosis. Di dalam masamasa yang amat panjang bahkan apa yang disebut Dewa oleh kekuatan lama, yang
pada mulanya melakukan hal itu, mereka juga tidak dapat mengatasi masalah ini,
jika tidak dengan pelurusan Fa tidak dapat diatasi. Ada banyak hal dalam alam
semesta memang demikian, tanpa hadirnya segenap arus besar pelurusan Fa akan
sulit diatasi. Namun terhadap karma pikiran, dengan memancarkan pikiran lurus
dapat diberantas secara menyeluruh.
Pengikut: Di dalam brosur buku kecil klarifikasi fakta terdapat foto dan cerita praktisi
yang berpemahaman sesat, bagaimana menangani hal ini?
Shifu: Berpemahaman sesat diakibatkan oleh paksaan di dalam penganiayaan,
setelah dilepas pulang ke rumah, lewat satu periode waktu dia akan kembali
memahami. Terhadap mereka yang mengakibatkan kerugian yang tak dapat ditebus
bagi Dafa dan pengikut Dafa, itu sudah merupakan masalah lain.
Pengikut: Akhir-akhir ini ada praktisi baru datang berlatih Gong, bagaimana
membimbing mereka belajar Fa dan memotivasi praktisi baru ikut serta dalam acara
kita belajar Fa bersama.
Shifu: Memotivasi mereka berlatih Gong bersama dan belajar Fa bersama, ini tidak
ada masalah. Menyuruh praktisi baru segera melakukan pekerjaan pengikut Dafa, ini
jangan dilakukan terburu-buru, karena ada banyak praktisi baru termasuk kelompok
tahap berikutnya. Namun sekarang yang masih berangsur-angsur masuk, ada juga
yang termasuk kelompok tahap ini; di bawah efek kalian mengklarifikasi fakta, telah
membuka kunci ini, orang Xiulian masa mendatang sudah mulai berdatangan, dua
macam keadaan ini dapat terjadi.
Pengikut: Kami di dalam pekerjaan media, telah membuat banyak laporan
penyingkapan tentang partai jahat PKT yang memalsukan situasi damai dan makmur,
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juga tentang hakiki kejahatan, namun perihal hubungan antara laporan-laporan
tersebut dengan penyelamatan semua makhluk dan pembuktian kebenaran Fa
secara langsung, mohon Guru terhormat memberi petunjuk.
Shifu: Sesungguhnya, sekarang tujuan mereka memalsukan situasi damai dan
makmur juga adalah untuk menutupi hakikat penganiayaan mereka terhadap Falun
Gong, memberi sebuah pandangan palsu kepada orang-orang seolah tidak terjadi
penganiayaan, di balik itu melakukan penganiayaan yang paling besar, paling buruk,
paling kotor dan paling jahat dalam sejarah. Terhadap hal-hal tersebut boleh
disingkap secara langsung, aspek lainnya harus dilihat apakah ada hubungan
dengan pembuktian kebenaran Fa, jika ada maka lakukanlah. Pengikut Dafa di luar
daratan Tiongkok menyingkap hakiki kejahatan melalui media, itu juga agar orangorang di dunia melihat jelas watak dasar kejahatan di dalam sejarah. Ada praktisi
secara terus-menerus menyingkap tipu muslihat kejahatan yang menggunakan
pemalsuan situasi damai dan makmur untuk menutupi dosa-dosanya, serta
menyingkap perbuatan jahat dan kotor yang dilakukan di balik itu.
Pengikut: Saat mengklarifikasi fakta kepada orang Tionghoa dalam skala besar,
untuk memudahkan berkomunikasi dengan manusia biasa, maka digunakan
beberapa hal yang sesuai dengan selera manusia biasa, di antaranya tak terelakkan
ada yang berunsur metamorfosis, karena segala sesuatu dari manusia telah
bermetamorfosis. Tetapi segala yang dilakukan oleh pengikut Dafa juga adalah
ditinggalkan untuk masa mendatang, bagaimana memosisikan hubungan keduanya
ini dengan benar?
Shifu: Masalah ini tidak eksis di dalam mengklarifikasi secara bijaksana demi
menyelamatkan semua makhluk, yang ditinggalkan kelak bagi manusia adalah
semangat pelurusan Fa dari pengikut Dafa dan jalan yang telah diluruskan kembali.
Saat mengklarifikasi fakta walau menggunakan cara penyampaian yang bagaimana,
tujuannya adalah agar orang-orang di dunia benar-benar mengerti penganiayaan ini.
Masalah kepercayaan dan penindasan HAM, semua ini dapat dipahami oleh orangorang. Sedangkan mengutip beberapa contoh juga adalah demi menolong manusia.
Dalam hal menggunakan berbagai budaya metamorfosis yang ada pada manusia
sekarang ini untuk mengklarifikasi fakta, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati,
karena anda tidak tahu pada apa dia terikat, apa yang menjadi keterikatannya
memang adalah hal-hal tersebut, sedangkan anda tidak boleh mengerahkan upaya
untuk mengemukakan secara gamblang hal-hal yang menjadi keterikatannya,
mungkin akan menimbulkan efek yang tidak baik. Dari itu sedapat mungkin sedikit
saja menyinggung masalah lain tentang manusia biasa.
Dibicarakan dari aspek lain, segala sesuatu dari manusia adalah demikian, apa
pun telah bermetamorfosis. Tidak hanya telah bermetamorfosis, sifat keiblisannya
juga sangat besar. Segala sesuatu dari masyarakat manusia telah bobrok, jika bukan
pelurusan Fa, sejarah manusia sudah tidak dapat berlangsung sampai hari ini. Ada
berapa kali bencana alam semesta telah terhindar berkat hal ini. Untuk apa manusia
menciptakan bom atom itu? Benda apa pun di bumi adalah Dewa dengan
mengendalikan manusia yang melakukannya, hal apa pun mempunyai tujuannya.
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Meskipun peristiwa ini semua telah berlalu, tetapi peristiwa apa pun dari manusia
bukan eksis secara kebetulan. Hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan
pelurusan Fa, sedapat mungkin jangan dikomentari di dalam mengklarifikasi fakta.
Juga jangan berbicara terlalu tinggi di dalam mengklarifikasi fakta, dengan demikian
akan menimbulkan efek yang tidak baik. Manusia memang sudah tidak benar dalam
segalanya, ini adalah fakta.
Pengikut: Pengikut yang baru mulai Xiulian sekarang, apakah dapat berperan
menggentarkan kejahatan di dalam mengklarifikasi fakta?
Shifu: Dapat, karena bersamaan saya membasmi unsur kejahatan secara
keseluruhan, segenap ruang dari manusia dan maha cakrawala, segenap ruang
dalam Triloka, juga telah dipenuhi oleh unsur-unsur Dafa, unsur Dafa tersebut akan
memberikan kekuatan, kehidupan ini sejak kini akan memperoleh kemujuran.
Bukankah kita sekarang telah mengetahui banyak contoh seperti ini? Yaitu seorang
praktisi baru di dalam mengklarifikasi fakta, unsur-unsur Dafa dan Fashen Shifu,
masih ada Dewa sejati yang sepenuhnya berkoordinasi, semua akan membantu,
semua akan memerankan fungsi yang positif, hal ini adalah pasti, tetapi dengan
prasyarat praktisi baru haruslah melakukannya atas kehendak sendiri.
Pengikut: Bagaimana mengatur dengan baik urusan pelurusan Fa dan menuntun
anak untuk Xiulian di dalam waktu yang mendesak ini?
Shifu: Masalah konkret ini, anda sendirilah yang mengaturnya bagaimana supaya
baik.
Pengikut: Bagaimana memahami "menyesuaikan kondisi manusia biasa?"
Shifu: Di dalam kehidupan, anda sedapat mungkin Xiulian menyesuaikan kondisi
manusia biasa. Xiulian Dafa tidak ada aturan larangan, di dalam kehidupan pada
dasarnya mempertahankan kesamaan dengan manusia biasa secara maksimal,
dalam formalitas pada dasarnya menyesuaikan kondisi masyarakat manusia biasa,
demikianlah kiranya, di samping itu juga sebagai seorang yang Xiulian. Hal tersebut
saya sudah bicarakan banyak dan banyak sekali, di dalam banyak ceramah Fa juga
telah dibicarakan bagaimana melakukannya.
Pengikut: Banyak orang belum pernah mendengar Dafa maupun fakta
penganiayaan, juga tidak terlibat dalam penganiayaan, perihal makna klarifikasi fakta
terhadap mereka, mohon Shifu memberi penjelasan.
Shifu: Ada orang belum pernah mendengar Dafa, juga belum pernah mendengar
penganiayaan ini, mengklarifikasi terhadap mereka juga mempunyai makna yang
sangat besar. Orang-orang di dunia dalam masa-masa yang sangat panjang selalu
tertutup, menyebabkan kehidupan-kehidupan tersebut tidak dapat mengenali
seketika peristiwa yang dinanti-nantikan di dalam reinkarnasi jangka panjang. Di
dalam anda mengklarifikasi fakta, yang dapat diberi tahu kepada dia bukan hanya
sebuah peristiwa yang telah terjadi di atas dunia, anda juga telah beri tahu dia Dafa,
beri tahu dia Dafa itu apa, dengan demikian akan membuka kesempatan takdir dia
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yang tertutup debu sejak lama, membuat dia mengerti bahwa ini merupakan
datangnya apa yang dia nanti-nantikan.
Pengikut: Pada waktu sebelumnya saya tidak melakukan dengan baik, mulai
sekarang dilakukan dengan baik, apakah masih keburu?
Shifu: Pelurusan Fa belum memasuki dunia manusia, ini adalah kesempatan,
keburu atau tidak, itu adalah urusan kalian sendiri. Ada yang dapat memanfaatkan
waktu, ada yang tidak dapat, ada yang telah berbuat kesalahan amat besar namun
dia juga tidak ingin menebusnya, masih saja seperti dulu berleha-leha, itu sulit
dikatakan. Oleh karena itu, asalkan peristiwa ini belum berakhir, semuanya adalah
kesempatan.
Pengikut: Belakangan ini banyak praktisi yang memikul banyak pekerjaan merasa
sangat letih, stamina dan kondisinya tidak sebaik dahulu, bagaimana menerobosnya?
Shifu: Ini harus ditinjau dari dua aspek. Satu ialah praktisi telah bekerja dengan
susah payah, sungguh-sungguh bersusah payah, banyak dari mereka juga dengan
inisiatif turut memikul pekerjaan orang lain, jika demikian dapatkah kiranya mencari
lagi beberapa tenaga tambahan, atau bagaimana berusaha menyelesaikan masalah
ini, ini adalah satu poin. Yang satu lagi ialah, ada banyak pengikut Dafa kita betulbetul sangat letih, namun dalam aspek lain malah tidak memerhatikan belajar Fa dan
Xiulian, telah melakukan banyak sekali pekerjaan malah tidak mengultivasi diri
sendiri, maka akan merasa letih, akan merasa capek, merasa sulit. Sesungguhnya
saya senantiasa berkata, Xiulian tidak memengaruhi seseorang melakukan
pekerjaan Dafa, pasti demikian. Karena berlatih Gong dapat secara paling baik
menghilangkan keletihan, adalah cara terbaik agar tubuh secepatnya pulih kembali.
Pengikut: Segala makhluk hidup yang disingkirkan oleh kekuatan lama, apakah
Dafa mempunyai cara untuk membuat mereka hidup kembali, lahir kembali dalam
alam semesta baru?
Shifu: Makhluk hidup yang disingkirkan oleh kekuatan lama, masalah ini bila
dibicarakan sangat besar. Jika kekuatan lama tidak mengganggu, segala makhluk
hidup dalam sejarah sekalipun lebih besar lagi dosanya, saya juga dapat menghapus
dosa mereka. Budi jasa dan dendam yang kompleks di antara semua makhluk hidup
dalam sejarah, tak peduli di tingkat mana, serta dendam kesumat yang kacau dan
kaitannya yang rumit, yang bercorak silang menyilang dan simpang siur, semua ini
dapat saya imbangi, hal apa pun mampu saya lakukan, dengan kata lain saya dapat
menolong segenap kehidupan alam semesta. Namun kekuatan lama bersikukuh
harus menyingkirkan sekelompok kehidupan.
Tentu saja, saya masih mempunyai cara yang tak terpikirkan oleh kekuatan
lama. Saya mampu membuat kehidupan yang telah dimusnahkan secara total
hingga tak berbekas, bahkan telah ditransformasi menjadi makhluk lain atau tumbuhtumbuhan di dalam kurun waktu yang sangat panjang, juga telah mengalami
beraneka ragam perubahan, semuanya dapat saya temukan kembali, karena saya
mampu melampaui paling mikroskopis dari segenap kehidupan, maka saya dapat
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menemukannya. (Tepuk tangan) Bahkan saya dapat menemukan kembali materi
dan unsur semula dari sebuah kehidupan yang selamanya sudah tidak mungkin ada
lagi, menemukan kembali unsur yang semula membentuk kehidupan itu,
menemukan kembali unsur yang membentuk segalanya sesuai bentuk aslinya, saya
juga dapat menghapus satu bagian, sebuah proses atau satu periode sejarah yang
berdosa terhadap Dafa dari sebuah kehidupan, saya dapat membuat sebuah
kehidupan lahir kembali dengan kondisi seolah-olah tidak pernah melewati periode
sejarah itu. Saya mampu melakukan apa pun, tetapi juga tidak dilakukan
sembarangan. Harus dilihat sebabnya, Shifu harus senantiasa mempertimbangkan
demi alam semesta masa mendatang, mempertimbangkan demi keindahan di masa
mendatang, memikirkan demi semua makhluk di masa mendatang. (Tepuk tangan)
Pengikut: Apakah kekuatan lama pernah mengadakan perjanjian dengan Shifu di
masa prasejarah yang khusus mengikat Shifu dalam pelurusan Fa? Jika ada, semua
perjanjian harus dihapus, segalanya tunduk pada pengaturan Buddha Utama.
Shifu: Saya beri tahu anda, sesungguhnya di dalam sejarah, kekuatan lama ini telah
melakukan banyak hal dengan memanfaatkan tubuh pisahan saya yang
bereinkarnasi di tengah manusia biasa. Ketika saya berkali-kali reinkarnasi di atas
bumi, mereka menggunakan kesempatan ini menguasai celah kekosongan untuk
menyusup, karena waktu itu bukan mengajar Fa, sepenuhnya berada dalam kondisi
sebagai manusia demi menyempurnakan manusia, maka mereka telah memperkuat
sebagian hal yang mereka inginkan. Itu sama sekali bukan yang ingin saya lakukan,
namun peristiwanya telah terjadi di dunia. Peristiwa semacam ini ada banyak sekali
pada setiap masa. Ketika tubuh pisahan saya reinkarnasi di atas bumi, mereka
segera datang mengendalikan, oleh karena itu banyak peristiwa di dalam sejarah
mereka menimpakan pada diri saya, dikatakan saya yang melakukannya. Saya tentu
tidak dapat mengakui. Sejarah sudah terlampau panjang, di dalam kurun waktu yang
amat panjang mereka tiada hentinya berbuat demikian. Masalahnya sudah terlalu
rumit, juga sudah tidak dapat diselesaikan, maka tunggu saat pelurusan Fa akan
dinilai. Oleh sebab itu, saat begitu saya mulai meluruskan Fa, mereka menemukan
bahwa segalanya bukan yang mereka inginkan, saat itu kekuatan lama sudah mulai
berkonfrontasi, perwujudannya makin lama makin mencolok.
Dalam penyebaran Fa sepuluh tahun lebih ini, yang kalian lihat hanya
gangguan pada permukaan, sesungguhnya dalam ruang dimensi lain, itu adalah
sangat mendebarkan hati dan jahatnya mencapai puncak. Tentu saja hal-hal
tersebut semua tidak ada hubungan dengan Xiulian pribadi kalian sebagai pengikut
Dafa, meningkatkan diri dalam Xiulian dan menyingkirkan keterikatan hati adalah
urusan kalian sendiri, gangguan mereka terhadap saya semua karena proses
sejarah dan masa depan sejarah. Bagi kehidupan di dalam kekuatan lama, saya juga
demi menolong mereka, tiada hentinya mengutarakan kepada mereka atas dasar
prinsip Fa. Ada yang mendengar, ada yang tahu bahwa semua itu adalah salah,
namun mereka tidak dapat mengatasi, karena kejadian dalam sejarah telah berlalu,
hal-hal konkret yang mereka atur itu telah mengalami metamorfosis, mereka lebihlebih tidak dapat mengatasinya.
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Masalah yang tadi saya bicarakan ini, (Shifu tersenyum) banyak orang sedang
memikirkannya. Apa yang saya katakan hanyalah hal-hal besar dalam sejarah, tidak
sampai bersangkutan dengan pengikut Dafa sendiri.
Pengikut: Dalam melakukan pekerjaan Dafa harus belajar Fa, namun ada pula
pekerjaan yang harus dilakukan. Saat belajar Fa sering datang telepon, saya merasa
sangat bertentangan. Jika hanya memedulikan diri sendiri belajar Fa, apakah ini
egois?
Shifu: Saya pikir belajar Fa adalah belajar Fa, siapa pun tidak dapat mengganggu,
karena jika anda tidak berkultivasi dengan baik, segala sesuatu yang anda lakukan
tidak memiliki keagungan De. Panggillah seorang manusia biasa, beri dia sedikit
manfaat, beri dia sedikit uang, agar dia juga melakukan pekerjaan Dafa, maukah dia
melakukan? Dia akan melakukan, bukankah itu manusia biasa telah melakukan
pekerjaan Dafa? Apa maknanya? Tujuan dasarnya apa? Oleh karena itu pengikut
Dafa harus mengultivasi diri sendiri dengan baik, saat membangun keagungan De
bersamaan juga membuktikan kebenaran Fa, inilah yang dilakukan oleh pengikut
Dafa, lagi pula tahu bagaimana melakukannya, bagaimana agar dapat dilakukan
dengan baik.
Tetapi sebagai prasyarat, dalam keadaan tidak ada urusan penting, dalam
keadaan tidak membawa pengaruh yang begitu besar terhadap orang lain, maka
lepaskan urusan lainnya untuk belajar Fa adalah betul. Misalnya agar belajar Fa
sedapat mungkin tidak diganggu, aturlah telepon pada fitur "tinggalkan pesan."
(Hadirin tertawa)
Pengikut: Dalam mengklarifikasi fakta, banyak sekali hal yang harus dilakukan,
bagaimanapun juga tidak dapat dilakukan dengan tuntas, pekerjaan yang harus
dilakukan tak kunjung habis, bagaimana mengatasinya?
Shifu: Saya pikir, anda semua tahu juga akan waktu yang telah mendesak. Hal yang
harus dilakukan banyak sekali. Sedapat mungkin aturlah dengan baik. Anda semua
juga sedang melakukan, lakukanlah dengan saling berkoordinasi, mungkin dapat
dilakukan lebih cepat.
Pengikut: Seluruh pengikut Dafa dari siaran radio Falun Dafa global kirim salam
kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan)
Pengikut: Sering kali ada pengikut meminta kami merekam dan membuat rekaman
Jingwen Shifu yang baru, untuk digunakan belajar Fa. Mohon tanya apakah ia dapat
memerankan efek mendengar Fa, karena tidak ada suara Shifu di dalamnya?
Shifu: Dulu sewaktu menerjemahkan kaset video ceramah Fa saya, telah saya
bicarakan hal ini, jika masih ada suara Shifu boleh saja. Tetapi banyak artikel yang
saya tulis tidak terdapat suara saya, saya pikir, pada masa khusus ini saat pengikut
Dafa membuktikan kebenaran Fa, maka lakukanlah demikian, sedangkan di masa
mendatang bagi manusia, itu tidak dibenarkan.
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Di tengah pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa, saya telah bukakan jalan
yang praktis bagi kalian di dalam banyak hal. Ada banyak hal sesungguhnya tidak
boleh dilakukan dalam Xiulian, dalam keadaan khusus ini saya juga telah
mengizinkan kalian melakukannya. Termasuk pula beberapa bentuk dari klarifikasi
fakta yang kalian lakukan, itu juga demi menolong semua makhluk, maka
dilakukanlah demikian, tidak ada salahnya. Jika menyangkut masalah Xiulian pribadi,
maka banyak hal tidak diizinkan, tidak boleh dilakukan.
Pengikut: Saya adalah pengikut yang memperoleh Fa setelah "20 Juli," akhir-akhir
ini mengalami penderitaan yang amat besar. Tidak dapat membedakan apakah
cobaan yang diatur Guru terhormat, atau ditimbulkan oleh keterikatan diri sendiri,
rasanya sangat tidak patut terhadap penyelamatan Guru yang penuh belas kasih.
Shifu: Ada sebagian masalah memang tidak dapat seketika dimengerti dengan jelas
di dalam Xiulian, ada banyak keterikatan atau banyak penyebab juga tidak dapat
seketika diketahui, oleh sebab itu kadang-kadang terasa sangat sulit. Tetapi
dibicarakan dari sisi sebaliknya, jika seorang praktisi Xiulian dapat seketika mengerti
dengan jelas terhadap masalah apa pun, dapat lewat dengan mudah dalam setiap
cobaan, bukankah ini terlalu ringan sedikit? (Tertawa) Memang terlalu ringan sedikit,
yang saya maksud adalah Xiulian pribadi.
Tentu saja, masih ada sebagian terdapat gangguan kekuatan lama di dalamnya.
Yang menambahkan secara paksa beberapa hal yang sama sekali tidak seharusnya
dilewati oleh pengikut Dafa, bahkan masalah yang sangat sulit diatasi, lagi pula
semua berperan mengganggu di dalam proses sejarah pembuktian kebenaran Fa
dan penyelamatan semua makhluk, kejadian seperti ini betul-betul ada, maka
sebagai pengikut Dafa bagaimana mengatasinya? Saya kira, lakukanlah dengan
sebaik-baiknya, banyak belajar Fa, banyak melakukan pekerjaan yang seharusnya
dilakukan oleh pengikut Dafa. Dalam banyak hal jika kalian jalani dengan lurus,
lakukan dengan baik, juga dengan mudah dapat dipecahkan. Tidak boleh mengatasi
masalah hanya demi mengatasi masalah, akan mudah menimbulkan keterikatan
baru.
Pengikut: Mengklarifikasi fakta dari sudut pandang kebudayaan dan sejarah ilmu
pengetahuan Tiongkok kuno, bagaimana menguasainya?
Shifu: Anda sekalian boleh mengangkat banyak contoh-contoh dalam sejarah,
mengutip beberapa kenyataan yang ada dalam berbagai aspek mata pelajaran,
semua ini tidak ada masalah, tetapi haruslah tepat, contoh yang dikemukakan jika
tidak tepat, daya meyakinkannya jadi kurang kuat. Yang tepat mengenai sasaran.
Pengikut: Saudara saya dan saya adalah pengarang bahasa Inggris, kami ingin
mengetahui, bolehkah kami memilih seseorang dalam sejarah sebagai contoh
tradisional? Shakespeare sangat berpengaruh, penulis di zaman Yunani kuno juga
sangat berpengaruh, bolehkah kami menggunakan gaya yang menyerupai mereka
untuk menulis? Dengan berbuat demikian apakah kami telah menempatkan
pandangan kami terlalu tinggi?
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Shifu: Ditempatkan terlalu rendah. (Hadirin tertawa) Anda adalah pengikut Dafa,
belum pernah ada contoh seperti anda di dalam sejarah, status anda adalah sesuatu
yang didambakan namun tak dapat dicapai oleh para makhluk. Anda harus merintis
gaya yang baru bagi kehidupan masa mendatang, apakah itu masih kurang tinggi?
Anda boleh menggunakan sisi positif dari beberapa tokoh dalam sejarah sebagai
referensi, tetapi saya pikir pengikut Dafa tetap harus menempuh jalan sendiri,
bukankah demikian? Ini barulah disebut membuka jalan.
Pengikut: Mohon Shifu dapatkah membicarakan lagi tentang sikap pengikut Dafa
yang tidak terlibat dalam politik, misalnya tindakan mengadili pentolan kejahatan?
Shifu: Orang jahat ini adalah biang keladi penganiaya pengikut Dafa. Kita menuntut
dia, ini bukan terlibat dalam politik. Dia menganiaya hingga meninggal begitu banyak
pengikut Dafa, apakah tidak seharusnya dia membayar? Apakah tidak seharusnya
disingkap ke luar? Apakah babak kejahatan ini tidak seharusnya dihentikan?
Segala makhluk hidup dalam Triloka datang demi Fa ini, diciptakan demi Fa ini,
dapat juga dikatakan segala bentuk dalam Triloka, termasuk berbagai bentuk dari
masyarakat manusia, di antaranya tentu termasuk perangkat hukum sekarang ini,
termasuk pula bentuk lain dari eksistensi manusia. Kalau memang semua ini
diciptakan oleh Fa, mengapa tidak dapat dipergunakan oleh Dafa di dalam
membuktikan kebenaran Fa? Tentu dapat, tetapi kita pilih yang lurus, pilih yang baik,
pilih yang berperan positif. Kita menggunakannya secara selektif, ini dibicarakan dari
lingkup yang lebih besar.
Dibicarakan dari lingkup kecil, kita tidak terlibat dalam politik. Baik atau
buruknya manusia, sistem apa yang dipilih rakyat Tiongkok, itu adalah urusan
manusia, saya dan pengikut Dafa sejak dulu tidak pernah mengatakan harus memilih
sistem apa, kehidupan yang bagaimana, termasuk pula masyarakat demokrasi yang
diprakarsai oleh banyak tokoh demokrat sekarang ini, saya juga tidak
memperkenankan pengikut Dafa ikut serta. Pengikut Dafa melakukan penyingkapan
khusus ditujukan terhadap penganiayaan ini, kita sekadar sedang menghentikan
penganiayaan ini, apakah tidak patut? Anggota keluarga anda dianiaya hingga
meninggal, apakah anda tidak mencari orang bersangkutan untuk mengajukan
keadilan? Ketika anda mencari dia untuk mengajukan keadilan dia lalu mengatakan
anda telah terlibat dalam politik, apakah begini prinsipnya? Tentu bukan.
Saya Li Hongzhi sejak hari dimulainya Dafa ini diajarkan, saya dan para praktisi
semua tidak terlibat dalam politik, bahkan sama sekali tidak ambil peduli, namun
Dafa kita bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat pula bagi bangsa dan negara
yang hidup dalam sistem masyarakat yang berbeda, tak peduli sistem apa pun.
Hanya orang yang paling tidak punya akal budi, paling jahat, paling bodoh di seluruh
dunia sejak dulu hingga kini baru dapat melakukan hal dungu semacam ini,
menganiaya kelompok manusia yang paling baik, paling bermanfaat bagi masyarakat,
karena yang dilihat dalam mata mereka hanyalah kekuasaan, mereka sama sekali
tidak peduli apakah hal ini bermanfaat bagi rakyat atau tidak. Sedikit gerakan muncul
di tengah masyarakat, mereka segera memikirkan apakah kekuasaan mereka
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terancam, hidup mereka sungguh melelahkan, kekuasaan ini dipertahankan dengan
sangat melelahkan! Dengan demikianlah mereka melakukan kejahatan, saya lihat
kekuasaan ini sudah seharusnya tamat. (Tepuk tangan)
Di dalam mengklarifikasi fakta, ada sebagian orang yang dikelabui oleh
propaganda kebohongan mengatakan kalian terlibat dalam politik, itu dikarenakan
teracuni oleh kejahatan sehingga berkata demikian. Kita dapat memberi tahu mereka,
agar mereka mengenali dengan jelas, agar mereka jadi mengerti, jika tidak manusia
niscaya telah memutuskan jalan selanjutnya dari mereka. Tentu saja, manusia
memilih apa, itu adalah urusan manusia sendiri.
Pengikut: Mohon tanya, akhir-akhir ini ada pengikut tertentu dicabut nyawanya oleh
kekuatan lama dalam bentuk penderitaan penyakit, apakah mereka dapat mencapai
kesempurnaan?
Shifu: Masalah ini saya telah bicarakan banyak kali, ada banyak praktisi kita juga
telah mengerti apa gerangan masalahnya. Dibicarakan dari sisi Xiulian, manusia
ingin melangkah ke luar dari tengah manusia biasa harus menyingkirkan segala
keterikatan manusia, maka kekuatan lama dengan menyusup celah kekosongan
telah mengatur segala sesuatu kehendak mereka. Misalnya mereka telah mengatur
praktisi anu pada suatu saat akan muncul gejala penyakit, praktisi anu pada suatu
saat akan meninggal. Kekuatan lama telah mengatur sebagian orang pilihan mereka
masuk, penampilan orang-orang tersebut juga sedang berkultivasi Dafa, lagi pula
ada yang berpenampilan sangat gigih maju, namun pada hakikatnya mereka adalah
diatur masuk oleh kekuatan lama, sampai waktunya secara khusus menimbulkan
suatu masalah. Kekuatan lama sendiri memang hendak menyingkirkan kehidupan
tersebut, maka disuruhlah mereka mengganggu Dafa hingga berbuat hal-hal yang
berdosa, agar mereka memerankan efek yang demikian. Tentu saja, mereka berbuat
demikian adalah dengan memilih kehidupan yang hendak mereka singkirkan. Di
antara pengikut Dafa saya ada juga yang dimanfaatkan dan ditipu oleh mereka di
dalam sejarah, misalnya pada suatu saat kamu harus berbuat begini baru dapat
mencapai kesempurnaan, ada juga keadaan semacam ini, maka telah
mengakibatkan kerancuan antara yang benar dan yang palsu. Yang mana datang
berperan mengacau, yang mana adalah pengikut Dafa, seketika tidak dapat
dibedakan dengan jelas.
Tetapi saya tidak memandang semua itu, tak peduli anda adalah pengikut Dafa
yang diatur oleh kekuatan lama atau yang telah ditipu oleh kekuatan lama, asalkan
telah membaca Fa saya, menjadi pengikut saya, niscaya adalah pengikut Dafa, tidak
mengakui segala pengaturan kekuatan lama, saya akan bertanggung jawab
terhadapnya. Tetapi munculnya peristiwa ini benar-benar telah menimbulkan
sejumlah gangguan terhadap pengikut Dafa. Praktisi tersebut semua tahu tidak
mengakui pengaturan kekuatan lama, tetapi tidak berdaya melepaskan diri,
kehidupan seperti ini saya juga menolongnya. (Tepuk tangan) Tentu saja, bagi
pengikut Dafa yang ditipu, itu tidak perlu dikatakan lagi, pasti adalah mencapai
kesempurnaan. Tetapi mereka yang pada masa ini betul-betul telah memerankan
efek yang sangat tidak baik serta tidak rasional, itu dikategorikan pada hal lain.
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Sesungguhnya di masa sekarang ini, mayoritas dari mereka, baik yang
termasuk diatur oleh kekuatan lama, maupun pengikut Dafa yang ditipu, banyak
adalah yang berbuat cukup baik, tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar
terhadap Dafa, lagi pula penampilan anggota keluarganya dalam berbagai aspek
juga sangat baik.
Sesungguhnya yang dianiaya hingga meninggal di daratan Tiongkok. Ada
banyak merupakan pengikut Dafa yang ditipu oleh mereka, ada pula yang mereka
atur, semua telah menyetujui sendiri untuk berperan pada suatu masa dalam sejarah,
oleh karena itu sulit diatasi. Dan juga ketika dianiaya dia tidak sadar, tidak dapat
bersikap rasional, tidak terpikir bahwa dirinya adalah pengikut Dafa, juga tidak
terpikir lagi pada Shifu, seolah semua ini adalah penganiayaan manusia terhadap
manusia; ditambah lagi kekuatan lama mengaturnya sedemikian rupa di dalam
sejarahnya, dia juga tidak mampu menyangkalnya, coba kalian katakan ini harus
bagaimana? Oleh karena itu ada banyak kejadian tidak seperti yang dibayangkan
begitu sederhana, Xiulian adalah satu hal yang sangat serius, peristiwa pelurusan Fa
ini bukanlah hal yang remeh.
Pengikut: Konsulat RRT menggunakan ancaman dan keuntungan untuk memikat
perkumpulan etnis Tionghoa, menggunakan semangat patriot dari perantau
Tionghoa untuk menghasut kebencian terhadap Falun Gong, bagaimana kita
menghadapinya?
Shifu: Mengklarifikasi fakta adalah kunci yang serba mampu. Cara menarik orang
adalah dengan uang dan keuntungan, semuanya benda manusia biasa, itu adalah
hal dalam satu masa dan satu kehidupan, sedangkan yang anda berikan kepada dia
adalah hal dari keabadian jiwa, lagi pula kehidupan di atas dunia semua juga demi
peristiwa ini barulah eksis di atas dunia. Jangan memandang rendah hal yang kalian
lakukan, jika anda benar-benar mengklarifikasi fakta dengan mengenai sasaran,
hasilnya tentu tidak sama. Jika masih tidak berhasil, itu sudah merupakan pilihan
manusia terhadap masa depan.
Semenjak saya menyuruh kalian mengklarifikasi fakta terus hingga sekarang,
sejarah periode ini walaupun tidak lama, tetapi perubahannya sudah sangat besar.
Ketika saya mulai menyuruh kalian mengklarifikasi fakta, waktu itu masih ada banyak
sekali unsur-unsur yang menghalangi. Sekarang juga ada, tetapi sudah sangat
sedikit. Dengan demikian dapat dikatakan, di dalam mengklarifikasi fakta unsur yang
mengganggu makin lama makin berkurang, unsur yang dapat membuat orang-orang
di dunia mengerti makin lama makin banyak. Dahulu kadang kala di dalam
mengklarifikasi fakta tidak dapat membawa hasil yang sangat baik, itu adalah unsur
jahat dari luar sedang memerankan efek yang mengganggu, sekarang sudah
berbeda. Seyogianya berbelas kasih, berusahalah menolong orang-orang di dunia,
agar lebih banyak orang di dunia mengerti fakta sebenarnya.
Segala hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa adalah agung, juga sangat
penting. Di dalam mengklarifikasi fakta, kata-kata yang kalian ucapkan, energi yang
dipancarkan ke luar, memerankan fungsi yang menggentarkan dan memusnahkan
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kejahatan, kalian adalah kunci yang menentukan dipertahankan atau disingkirkannya
kehidupan di dunia. Jika perkataan anda sangat tulus murni, benar-benar seketika
akan menembus bagian paling dalam dari pikiran manusia dunia, seketika dapat
membuat manusia dunia mengerti.
Pengikut: Di saat kami sedang membuat film kartun fakta kebenaran, menemukan
ada sebagian unsur di balik software kartun tiga dimensi tidak baik, ada praktisi
merasa tidak enak badan setelah menggunakannya satu periode waktu. Apakah
software tersebut jangan dipakai?
Shifu: Ada sebagian hal memang tidak baik, sesungguhnya di saat kalian
menggunakan juga adalah sedang memilih kehidupan tersebut, sedang
menyelamatkan mereka. Sebagian dari isinya ada yang dapat diberikan solusi
kebajikan, ada yang akan disingkirkan dan ditransformasi. Dibicarakan dari sudut
pandang lain, penggunaan anda sudah merupakan belas kasih terhadap benda
tersebut. Ada sebagian hal yang bermetamorfosis memang akan diluruskan kembali
atau disingkirkan, ini sama dengan menolong sebuah kehidupan. Tetapi ada
sebagian hal sudah sangat buruk, maka harus menggunakannya secara selektif.
Pengikut: Hanya setelah berkultivasi sekian lama saya baru menyadari apa yang
menjadi keterikatan dasar diri sendiri, yaitu keterikatan pada diri sendiri.
Shifu: Betul, terus terang itu adalah unsur dasar dari kehidupan masa lalu. Kalian
semua dahulu mempunyai unsur tersebut dalam hal ini, bahkan banyak orang yang
sungguh tidak menyadarinya. Seiring dengan meningkatnya kalian secara
menyeluruh, hal ini sudah tidak begitu mencolok lagi.
Pengikut: Di dalam membuktikan kebenaran Dafa dahulu, meskipun telah
melakukan pekerjaan pembuktian kebenaran Dafa, tetapi bila dilihat sekarang,
adalah berpijak atas dasar ego pribadi dan membenarkan diri sendiri. Pertanyaan
kami adalah, mengapa sampai begitu terlambat baru menyadari hal ini?
Shifu: Membuktikan kebenaran Fa juga adalah Xiulian, proses Xiulian adalah proses
yang secara terus-menerus mengenali kekurangan diri sendiri, dengan demikian
menyingkirkan kekurangan itu, hanya saja banyak keterikatan yang paling
fundamental, jika dapat dikenali makin dini akan makin baik. Dengan dapat
mengenali, itu sendiri sudah merupakan peningkatan. Jika dapat disingkirkan,
ataupun diatasi, diperlemah, hingga akhirnya disingkirkan secara tuntas keterikatan
itu, proses demikian adalah peningkatan secara terus-menerus, juga adalah
perubahan dasar dari sebuah kehidupan.
Pengikut: Saya adalah penanggung jawab suatu wilayah di Australia. Saya kurang
gigih belajar Fa, mempunyai keterikatan pada nama dan kepentingan, sehingga
mendapat gangguan, saya merasa menyesal, takut hal ini akan membawa pengaruh
negatif terhadap Dafa. Sebagai seorang pengikut pelurusan Fa, saya harus
meningkat. Mohon tanya pada Guru terhormat, apakah di wilayah kami perlu memilih
seorang pengikut Dafa yang belajar Fa lebih baik sebagai penanggung jawab?
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Shifu: Dapat menyadari sudah merupakan suatu kemajuan yang sangat besar.
Xiulian adalah demikian, pada saat anda terus-menerus menyadari kekurangan diri
sendiri itulah sedang dalam peningkatan; tetapi bagaimana untuk meneguhkan diri
sendiri, itu barulah yang terpenting untuk kelak menempuh perjalanan dengan baik.
Sekalian saya juga mengatakan satu hal. Di daratan Tiongkok pada masa
sebelum penindasan, memang benar ada banyak praktisi Dafa yang belajar Fa
dengan membawa aneka ragam mentalitas. Melihat orang lain belajar saya pun
belajar, bisa menyembuhkan penyakit mari kita juga ikut latihan. Pada dasarnya tidak
belajar Fa dengan tekun, apalagi pengertian serius terhadap Xiulian, tidak terlihat
pikiran lurusnya. Setelah sekian lama, bahkan berlanjut beberapa tahun tetaplah
begitu. Banyak praktisi yang melihat orang lain, “Oh, dia telah berhasil dalam latihan,
maka saya juga berlatih.” “Dia tidak sembuh dari penyakit, maka saya juga tidak
berlatih lagi.” Yang lebih menakutkan ialah, ada banyak orang melihat pada tingkah
laku penanggung jawab, bagaimana penanggung jawab berbuat dia pun begitu,
penanggung jawab baik dia juga mengatakan baik, penanggung jawab tidak
melakukan dengan baik dia pun ikut menirunya. Di dalam Xiulian saya menyuruh
setiap pengikut Dafa menempuh dengan baik jalannya sendiri secara mandiri,
membangun keagungan De masing-masing, agar diri sendiri benar-benar melangkah
menuju kesempurnaan, menjadi raja yang berkuasa atas dunianya sendiri.
Bagaimana boleh tidak menempuh jalan sendiri, diri sendiri tidak belajar Fa dengan
baik, tidak menegakkan pikiran lurus diri sendiri?
Sesungguhnya saya memilih penanggung jawab bukan berdasarkan siapa yang
tertinggi pemahamannya. Saya memandang semua kehidupan adalah sama, bagi
semua kehidupan saya tidak berpemikiran apakah anda lebih unggul dari dia, dia
lebih unggul dari dia, yang saya pandang ialah apakah orang ini mempunyai
pengalaman dan antusias terhadap pekerjaan berkelompok. Begitulah sebuah
pemikiran saya, saya tidak mempunyai pemikiran yang menganggap bahwa orang ini
bisa berkultivasi dengan baik, lebih unggul dari orang lain, maka menyuruh dia
menjadi penanggung jawab. Seorang manusia biasa mulai Xiulian hingga mencapai
kesempurnaan, bagaimana kultivasinya dalam proses ini, dapatkah mencapai
kesempurnaan, semuanya harus dilihat apakah praktisi Xiulian sendiri dapat
memenuhi standar.
Sesungguhnya banyak pengikut Dafa biasa yang secara diam-diam berkultivasi
dengan sangat baik. Ada yang dasarnya dibangun dengan sangat baik, ada yang
bawaan dasarnya sangat baik, ada yang sangat baik dalam segala aspek, tetapi bila
anda meminta dia melakukan pekerjaan yang bersifat administratif, belum tentu dia
dapat melakukannya, maka saya memilih praktisi yang dapat menangani suatu hal,
yang dapat melakukan suatu hal, yang rela berkorban untuk kalian semua sebagai
penanggung jawab. Dulu saya juga sudah berkali-kali membicarakan hal ini, tetapi
ada sejumlah penanggung jawab dari pengikut Dafa memang benar berprestasi
sangat baik, ada sebagian yang kurang baik prestasinya. Begitu penganiayaan
dimulai, ada penanggung jawab yang disebabkan lama tidak belajar Fa, telah
berkompromi dengan kejahatan sehingga membawa dampak yang sangat buruk.
Dengan demikian, bagi sejumlah praktisi yang tadinya berbuat berdasarkan apa
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yang dilihat dari orang lain, terlebih lagi setelah melihat apa yang dilakukan oleh
penanggung jawab, maka akan berpikir, “Ah, mengapa dia jadi begitu? Dia tidak
berkultivasi lagi. Maka saya pun tidak berkultivasi.” Saya justru ingin menyingkirkan
hati praktisi yang semacam ini. Saya menginginkan praktisi berkultivasi agar
menghasilkan pikiran lurus diri sendiri, saya tidak ingin tujuan Xiulian anda adalah
untuk membantu kepala pembimbing yang mana, penanggung jawab, ketua
Himpunan yang mana menjalani kultivasi, setiap orang harus mengultivasi dirinya
sendiri.
Di tengah penganiayaan ini, banyak praktisi yang demikian telah menjadi
dewasa, sadar, tumbuh rasional. Melewati pelajaran yang begitu menyakitkan baru
dapat mengerti! Padahal dulu saya telah mengatakan berkali-kali, mereka justru tidak
memerhatikan kultivasi diri sendiri. Xiulian tidak ada contohnya, tidak bisa melihat
bagaimana orang lain berkultivasi, juga tidak bisa selalu mengamat-amati orang lain.
“Anda baik, maka saya baik, anda tidak baik saya pun apa boleh buat,” sama sekali
tidak memiliki pendirian sendiri. Coba anda katakan bagaimana saya harus
membimbing praktisi yang begini untuk berkultivasi? Apakah anda sedang
berkultivasi? Di dalam pemikiran selalu merasa tidak yakin, bicara pun lain di mulut
lain di hati. Kultivasi tidak boleh melihat pada orang lain, hanya dapat diri sendiri
yang berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya berkultivasi?
Adalah dengan banyak belajar Fa, tidak boleh melihat pada orang lain. Melihat pada
Dewa tentu saja boleh, tetapi Dewa tidak berkultivasi di sini, maka yang berkultivasi
di sini semua adalah manusia, hanya dengan adanya tubuh manusia ini barulah
dapat berhasil berkultivasi. Asalkan belum menyingkirkan segala sesuatu yang ada
pada manusia, maka anda adalah seorang yang berkultivasi. Hanya setelah segala
sesuatu pada permukaan akhirnya telah berubah seluruhnya, anda baru secara
tuntas terpisah dari manusia. Tetapi di dalam proses kultivasi, diri sendiri harus
memiliki kesadaran yang jelas, berkultivasi menyingkirkan kekurangan diri sendiri,
mengekang keburukan diri sendiri, melenyapkan keburukan diri sendiri, haruslah
memiliki kesadaran yang tiada hentinya ingin meningkat ke atas, inilah yang disebut
berkultivasi.
Pengikut: Setelah Shifu menyampaikan ceramah pada lokakarya kreasi seni, ada
praktisi yang kemudian belajar teknik dasar melukis, apakah ini dapat memengaruhi
klarifikasi fakta?
Shifu: Tentu dapat memengaruhi. Saya beri tahu pada anda sekalian, teknik dasar
melukis tidak bisa dipelajari hingga berhasil hanya dalam satu atau dua tahun, ada
banyak orang sejak kecil sudah mulai mempelajarinya, harus melalui waktu yang
panjang. Mereka yang sangat berprestasi adalah melalui penempaan diri selama
belasan tahun, beberapa puluh tahun barulah berhasil. Anda katakan sekarang saya
ingin melukis, melukis sebuah karya lukisan, yang ini tentu tidak bisa dipamerkan
untuk anda, (hadirin tertawa) karena apa yang saya katakan adalah ditujukan kepada
pengikut Dafa yang mempunyai teknik dasar melukis, yang mempunyai keahlian
dalam bidang ini, yaitu mereka yang berprestasi khusus dalam bidang ini, saya
khusus tujukan kepada mereka, agar mereka mengubah konsep yang telah
dipengaruhi oleh gagasan masa kini, agar mereka menampilkan hal yang positif bagi
41

umat manusia. Mereka yang memulai sekarang tentu tidak memungkinkan, karena
hal ini bukanlah bisa dihasilkan dalam sekejap, lagi pula saya masih menghendaki
mereka menampilkan taraf yang tinggi. Tak peduli apakah anda memahat atau
melukis, mempelajari teknik dasar dengan baik, tetap merupakan masalah yang
paling pokok. Masalah terbesar yang dihadapi oleh para pelukis adalah berkreasi,
yang mana tingkat kesulitannya sangat besar. Menggambarkan dengan hidup
perasaan hati dan ekspresi jiwa dari seorang tokoh, hal ini bukanlah dapat dilakukan
dengan hanya memiliki teknik dasar. Seni lukis ortodoks adalah suatu keterampilan
besar yang Dewa turunkan kepada manusia.
Pengikut: Bagaimana caranya membantu lebih banyak lagi praktisi untuk
melangkah ke luar, bersama-sama melakukan dengan baik pekerjaan pelurusan Fa?
Shifu: Caranya adalah seperti kalian melakukan klarifikasi fakta begitu tekun.
Pengikut: Apa yang disebut tiga unsur roh dan tujuh unsur jiwa? Apa hubungannya
dengan Xiulian?
Shifu: Ini adalah hal manusia, saat ini saya sebaiknya tidak membicarakan dulu.
Tentu saja dalam keadaan tertentu saya juga pernah membicarakan sejumlah hal
manusia dalam skala kecil, tidak ada pengaruh apa-apa bagi umat manusia. Tahap
berikutnya saat melibatkan masalah manusia, saya akan membicarakan tentang halhal dalam Triloka, termasuk sejarah manusia yang sebenarnya, tujuan keberadaan
Triloka, akar dari bangsa-bangsa serta sumber asal ras dan manusia, unsur
sesungguhnya yang membentuk tubuh manusia, dan mengapa segala sesuatu eksis
di dunia.
Zhu Yuanshen dan Fu Yuanshen yang saya katakan kepada kalian, itu
dikatakan dalam kaitannya dengan Dafa, Fa umat manusia dalam Triloka yang
sesungguhnya, saya belum pernah bicarakan kepada kalian, maka semua ini adalah
yang kelak akan dibicarakan. Pelurusan Fa dan Fa meluruskan dunia manusia
dilakukan dalam dua tahap, tahap mendatang dilakukan pada tempat manusia ini,
secara menyeluruh membicarakan Triloka, umat manusia, planet dan bumi,
hubungan antara jiwa dan tubuh manusia, tujuan dari setiap perkembangan
masyarakat manusia, itu adalah sejarah sebenarnya dari umat manusia, perihal
Dewa menciptakan manusia dan lain-lain. Segala hal mengenai umat manusia akan
dibicarakan, segala sesuatu yang tidak dipercayai manusia juga akan menampakkan
diri.
Pengikut: Prinsip Fa lama dan prinsip Fa baru, apakah ada bagian yang tumpang
tindih?
Shifu: Perbedaannya sangat besar, masalah pokoknya tidak tumpang tindih. Dahulu
titik tolaknya adalah untuk ego pribadi, sedangkan segala yang diciptakan oleh Dafa
tidak terikat pada keakuan. Ada sejumlah masalah konkret mempunyai pengertian
yang sama. Penampilan konkret dari baik dan jahat pada dasarnya adalah sama,
tetapi banyak hal telah terjadi sejumlah perubahan, kehidupan kelak akan makin baik.
Pengikut: Koran yang dikelola oleh praktisi kita apakah boleh dijual?
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Shifu: Tentu saja boleh, kalau koran yang kalian kelola banyak orang yang
membaca, boleh dicoba untuk dijual sebagian. Sebetulnya koran yang kalian kelola
sudah benar-benar merupakan kebanggaan dari koran masyarakat Tionghoa yang
terbesar di dunia, (tepuk tangan) di kota kecil di Amerika Serikat pun ada, saya telah
melihatnya pada satu daerah yang sangat kecil, itu merupakan sesuatu yang sama
sekali tidak bisa dicakup dan dijangkau oleh koran berbahasa Mandarin lainnya.
Kalian juga pasti bisa mengelolanya makin lama makin baik, jika kondisinya sudah
memenuhi syarat boleh makin melangkah menuju peredaran yang sehat.
Pengikut: Stasiun radio sebagai salah satu bentuk media klarifikasi fakta,
bagaimana caranya untuk dapat lebih baik berkoordinasi dengan situasi pelurusan
Fa, agar memerankan efek yang lebih baik dalam klarifikasi fakta?
Shifu: Itu adalah sama dengan media lain yang dikelola oleh pengikut Dafa, saling
menimba pengalaman, saling mengisi kekurangan, semuanya akan dapat dikerjakan
dengan baik. Minimal dapat sama-sama mengambil manfaat dalam pengadaan
berita dan banyak sumber daya lainnya, kondisi ini tidak tersedia oleh media massa
lainnya. Boleh coba dilakukan. Untuk klarifikasi fakta mengungkap penganiayaan
jahat, dan menyelamatkan lebih banyak makhluk hidup, bagaimana agar stasiun
radio ini dapat membuat lebih banyak orang, bahkan orang-orang di daratan
Tiongkok tahu fakta sebenarnya, itu barulah yang terbaik.
Pengikut: Suami saya tidak berkultivasi, dia pernah menghadiri banyak konferensi
Fa, juga telah melakukan sejumlah pekerjaan untuk Dafa, tetapi dia telah berbuat hal
yang buruk. Pernah ingin memperbaiki diri, tetapi ada suatu kekuatan yang membuat
dia begitu menderita, sehingga tidak dapat tinggal di rumah, kami telah bercerai.
Orang semacam ini apakah masih dapat diselamatkan?
Shifu: Dalam penganiayaan ini, saya beri tahu pada anda sekalian, secara tegas
dapat dikatakan, ada banyak orang Tionghoa telah berbuat dosa terhadap Dafa,
maka di dalam klarifikasi fakta jika kalian tidak menolong mereka, mereka benarbenar akan tidak tertolong. Kalian di dalam mengklarifikasi fakta bukankah sedang
memberi mereka suatu kesempatan? Sedang menyelamatkan mereka? Tentu saja di
antaranya ada yang pada mulanya merupakan sanak keluarga kalian, coba
lakukanlah. Kalau betul-betul sudah tidak berhasil lihatlah nanti, itu sudah lain
pembicaraan, juga tidak perlu tanya kepada saya, anda akan tahu apakah mereka
dapat diselamatkan.
Pengikut: Saat menulis naskah sebuah film, apakah langsung saja menulis naskah
tentang fakta sebenarnya, ataukah dengan cara manusia biasa menggabungkan
sebagian isi yang menceritakan fakta sebenarnya? Cara bagaimanakah yang lebih
baik?
Shifu: Itu terletak pada sudut pandang yang berbeda, semuanya boleh saja. Tetapi
walau ditulis dengan bentuk apa pun, kalian adalah pengikut Dafa, tahu bagaimana
membuktikan kebenaran Dafa, dapat menguasai dengan baik, maka saya katakan
boleh ditulis dengan cara bagaimanapun.
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Pengikut: Apakah sesuai untuk mengajarkan ilmu pengetahuan modern di dalam
stasiun TV kita?
Shifu: Saya beri tahu anda semua, saat Shifu membicarakan tentang masalah ilmu
pengetahuan ini, sebenarnya saya tidak menyangkalnya, dia adalah semacam
ciptaan di dalam alam semesta. Sesungguhnya adalah sesuatu yang diciptakan oleh
kehidupan melalui periode waktu yang amat panjang. Saya pun menghargainya,
asalkan dia tidak bersifat merusak bagi alam semesta, melainkan untuk
memakmurkan alam semesta. Proses kehidupan tidak bersifat tunggal. Saya hanya
mengatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak cocok untuk umat manusia, bukankah
sekarang sudah tampak kepincangannya?
Anda semua telah melihat, manusia di bawah dorongan ilmu pengetahuan
makin lama makin tidak percaya kepada Tuhan, namun manusia adalah ciptaan
Tuhan, bukan saja diciptakan oleh Tuhan, tujuan dari penciptaan manusia adalah
untuk kehidupan yang datang dari tingkat tinggi agar dapat terselamatkan
bersamaan dengan pelurusan Fa, lagi pula manusia juga akan menjadi suatu
tingkatan yang benar-benar harus eksis pada alam semesta masa mendatang,
dengan demikian menjalin hubungan dengan keseluruhan alam semesta. Fungsinya
sedemikian besar, latar belakangnya begitu luas, sedangkan ilmu pengetahuan ini
malah sedang merusak pikiran lurus yang mendasar dari manusia.
Di saat kehidupan menggunakan ilmu pengetahuan secara skala besar, hal
tersebut betul-betul telah memerankan efek yang sangat buruk di dalam alam
semesta. Alam semesta adalah sebuah tubuh yang bersirkulasi, segala unsur materi
juga bersirkulasi. Kehidupan yang berdosa di dalam proses pemusnahannya juga
harus dilenyapkan dosanya, dimusnahkan dan dimusnahkan lagi, dibakar musnah
hingga menjadi materi mati yang mutlak tidak ada unsur jiwa, kemudian secara
perlahan-lahan dinaikkan lagi setingkat demi setingkat untuk dipergunakan. Alam
semesta adalah sebuah tubuh yang bersirkulasi, jika materi telah bermetamorfosis
maka akan sulit ditangani. Karena materi yang bermetamorfosis telah diserap oleh
kehidupan tingkat rendah, sedangkan kehidupan tingkat tinggi tidak dapat datang ke
tingkat rendah untuk mengatasinya; materi yang tidak dapat diatasi pada tingkat
rendah setelah dipergunakan lagi, melalui sirkulasi kemudian ditingkatkan lagi,
metamorfosis awal dari materi tersebut setelah ditingkatkan, kehidupan pada tingkat
lebih tinggi juga tak berdaya mengatasinya secara menyeluruh. Di dalam
peningkatannya, pada setiap tingkat juga tidak dapat diatasi secara menyeluruh, di
samping itu, jika banyak materi mengalami keadaan semacam ini, maka akan
membuat alam semesta terjadi metamorfosis dalam skala besar.
Anda semua tahu, besi baja yang kita lihat sekarang ini, ada banyak merupakan
gabungan dari berbagai jenis logam, saat besi baja tersebut dilebur ulang dalam
tanur, manusia sudah tidak dapat membuat logam tersebut menjadi murni, teknologi
apa pun juga tidak dapat sepenuhnya memisahkan mereka. Anda semua tahu, sekali
tanah diberi pupuk kimia, selanjutnya saat tidak diberi pupuk kimia sudah tidak dapat
ditanami apa pun, sama sekali tidak dapat tumbuh lagi. Bibit yang telah diberi pupuk
kimia, dalam pertumbuhan generasi ke generasi selalu harus diberi pupuk kimia.
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Bibit yang telah bermetamorfosis ini tanpa pupuk kimia sudah tidak dapat bertahan
lagi. Sedangkan pupuk kimia, anda semua tahu, dia adalah terbentuk dari bahanbahan kimia yang digabungkan.
Sirkulasi materi terdapat banyak bentuk, di sini diambil sebuah bentuk sirkulasi
materi yang paling sederhana: materi pada tumbuh-tumbuhan, hewan dan tubuh
manusia semuanya terbentuk dari partikel, antara partikel dengan partikel terdapat
celah, setelah diperbesar terlihat celah ini sangatlah besar, dan dari celah-celah
tersebut ada bau tertentu yang tersebar ke luar, sedangkan bau-bau itu sendiri bila
dilihat dalam mikroskopis, sesungguhnya juga merupakan medan yang terbentuk
oleh butiran partikel, oleh karena itu, segala hewan maupun tumbuh-tumbuhan
sedang menyebarkan materi mikroskopis. Benda-benda tersebut dimanfaatkan oleh
tingkat yang lebih tinggi dengan tiada hentinya, sedangkan air, udara, materi dan
berbagai unsur yang dibutuhkan untuk membentuk manusia dan makhluk hidup, juga
telah mengalami metamorfosis yang disebabkan oleh pencemaran awal, maka yang
dimanfaatkan oleh ruang dimensi tingkat lebih tinggi adalah sesuatu yang secara
dasar telah bermetamorfosis.
Saya pernah mengatakan kepada anda semua, di bawah pengaruh Iptek 2
manusia planet, manusia terdapat selapis tubuh yang berada dalam satu tingkat
partikel tubuh manusia, yang mana telah sepenuhnya dikuasai oleh manusia planet,
sepenuhnya terbentuk oleh unsur-unsur planet luar, di dalamnya meliputi angka,
struktur mekanik, komponen elektronik dan lain-lain, yang membentuk semua itu.
Benda-benda tersebut juga sedang terus-menerus memerankan efek yang
bermetamorfosis. Industri modern berskala besar yang dihantarkan oleh ilmu
pengetahuan membuat banyak ruang dimensi tingkat rendah dalam alam semesta
terkena dampaknya. Saya di dalam pelurusan Fa menemukan bahwa suatu tingkat
alam semesta yang sangat besar juga telah dicemari oleh benda semacam ini,
sementara benda yang bermetamorfosis ini, memerankan fungsi kontradiktif yang
cukup besar di dalam pelurusan Fa.
Coba anda semua pikirkan, benda-benda yang bermetamorfosis dan telah
meningkat hingga begitu mikroskopis, seandainya diserap oleh Dewa, bukankah
Dewa itu juga akan mengalami metamorfosis? Bahkan dunia Dewa juga akan
mengalami metamorfosis? Pada kenyataan memang telah terjadi keadaan semacam
ini, coba anda semua pikirkan, bukankah ini mengerikan? Oleh karena itu saya
katakan bahwa ilmu pengetahuan ini tidak cocok bagi manusia, hanya dapat
dipergunakan secara tertib oleh kehidupan yang sesuai dalam sebuah lingkup yang
sangat kecil.
Saya beri tahu anda semua, tingkat pencemaran udara sekarang ini, siapa pun
juga tidak dapat membuatnya pulih kembali pada tingkat kemurnian seperti dulu
dalam sejarah. Tidak perlu jauh-jauh, dengan udara pada seribu tahun lalu juga
sudah tidak dapat dibandingkan. Manusia juga telah bermetamorfosis, sehingga
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telah menyesuaikan diri. Pencemaran pada air, cara apa pun juga sudah tidak dapat
memurnikan air hingga tingkat yang paling murni, karena air juga bersirkulasi.
Saya dahulu pernah mengatakan kepada kalian, air adalah air, sedangkan air
laut juga adalah sejenis materi, bukan satu jenis yang sama dengan air tawar. Dari
air laut dapat disuling menghasilkan air tawar, itu sama dengan batu yang dapat
diekstrak menghasilkan logam, dia dihasilkan melalui penyulingan. Air tawar
umumnya mengalir ke tempat rendah, sampai tempat yang lebih rendah itu adalah
lautan, lautan pasti lebih rendah dibandingkan daratan, maka air tawar tentu
mengalir ke dalam lautan. Tetapi setelah mengalir ke dalam lautan, air tawar itu tidak
tercerai, partikel air lebih kecil dari partikel materi yang ada dalam air laut, oleh
sebab itu air dapat mengalir pergi dengan menerobos partikel-partikel itu, dia sama
seperti jaringan nadi pada manusia, kemudian dia bersirkulasi kembali lagi, itulah
sebabnya mengapa ada sungai yang terus saja begitu mengalir tiada hentinya sejak
lama melalui puluhan ribu bahkan ratusan ribu tahun. Ada yang mengatakan air
sungai mengalir dengan mengandalkan air bawah tanah, atau mengandalkan air
pencairan dari es. Anda semua telah melihat, mengapa sungai itu begitu besar?
Puluhan ribu tahun mengalir bergemuruh, misalnya sungai Yangtze, dan beberapa
sungai besar di Amerika Serikat, sungai yang begitu besar, ada berapa banyak air
sehingga tidak habis-habisnya dia mengalir? Dikatakan air dari atas gunung es,
namun ada sebagian sungai tidak berhulu di atas gunung es. Sesungguhnya air
adalah bersirkulasi, setelah dia mengalir pergi, di dalam proses sirkulasi juga
merupakan proses pemurnian, untuk dimurnikan kembali. Tetapi dia telah tercemar
terlampau serius, sedangkan yang mencemarinya bukan unsur materi normal dari
umat manusia, melainkan limbah industri dari ilmu pengetahuan modern yang
dipasok oleh manusia planet, sehingga tidak dapat dimurnikan hingga tingkat
kemurnian semula, oleh sebab itu dikatakan, setelah bermetamorfosis apa pun juga
tidak dapat membuatnya murni kembali.
Ada orang membangun sebuah bendungan di atas sungai, membangun sebuah
bendungan di atas kali untuk membangkitkan listrik, mengubah penggunaan listrik
manusia, mengatasi masalah sumber energi. Sesungguhnya itu ibarat memenggal
badan sungai pada bagian tengah, karena sungai itu juga merupakan sebuah
kehidupan seperti manusia atau kehidupan lainnya, bukankah benda apa pun juga
memiliki jiwa? Jika seseorang diputuskan pada bagian pinggang, bagaimana dia
jadinya? Karena sungai itu begitu besar, waktu yang berlaku bagi dia tidak sama
dengan waktu pada manusia, anda tidak dapat melihat perubahannya secara
langsung, tetapi dia sedang dalam proses kematian, ia sedang mati secara perlahanlahan. Proses kematiannya memakan waktu lebih lama dari manusia, perlu beberapa
puluh tahun atau ratusan tahun. Bukankah ada gagasan ingin mengubah gunung
dan sungai, ingin mengubah alam? Mengubah alam justru merusak alam, mengubah
gunung dan sungai justru merusak gunung dan sungai. Segala yang diciptakan oleh
Dewa mempunyai aturan, pandangan Dewa dalam melihat langit dan bumi berbeda
dengan manusia, keseimbangan terhadap segalanya telah diatur dengan sangat baik.
Manusia hanya boleh memanfaatkannya dengan baik, tidak boleh merusaknya.
Banyak bencana alam pada manusia disebabkan oleh perusakan secara hakiki dari
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ilmu pengetahuan. Manusia demi apa yang disebut perkembangan bagi ilmu
pengetahuan, telah berdampak pada pengeksploitasian sumber energi dan sumber
daya alam yang berlebihan, sehingga segala sesuatu berada dalam perusakan.
Anda semua tahu, pada abad yang lalu industri di Eropa dan Amerika Serikat
sangat maju, terutama industri besi baja dan industri kimia, pencemaran yang
ditimbulkan saat itu sangat serius. Tetapi orang-orang Eropa dan Amerika dengan
cepat telah menyadari, mereka telah menggalakkan perlindungan terhadap ekologi
alam, setelah lewat beberapa dekade lingkungan benar-benar telah berubah menjadi
baik, maka anda lihatlah air sungai di Amerika Serikat sangat jernih, air danau juga
tanpa pencemaran lagi. Kesadaran umat manusia benar-benar membawa efek yang
demikian, tetapi untuk mencapai tingkat kemurnian seperti dulu sudah sangat sulit.
Dapat dikatakan, bukankah ilmuwan masa kini juga telah menyadari akan kerugian
yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan kepada manusia? Tetapi semua ini juga
hanyalah yang dapat disadari dan diketahui manusia melalui penglihatan.
Tahukah anda sekalian? Perkembangan ilmu pengetahuan pada lingkup
mikroskopis makin menakutkan. Riset ilmu pengetahuan pada partikel yang lebih
mikroskopis, telah membuat partikel yang lebih mikroskopis mengalami pembelahan,
yang menyebabkan pembelahan berantai tanpa henti dari partikel mikroskopis,
dengan tiada putus-putusnya meledak dan terbelah. Sekarang para ilmuwan juga
telah mengetahui dan merasa takut, jika terus berlanjut peledakan seperti ini, tak
perlu waktu yang terlalu lama, seluruh planet bumi akan tercerai-berai hingga lenyap.
Sekarang para ilmuwan yang telah melakukan hal ini tiada seorang pun yang dapat
menghentikan peledakan semacam ini, sekarang sedang terus berlanjut pembelahan
seperti ini, terus tercerai-berai. Orang Tionghoa yang merajut baju wol semua tahu
tentang hal ini, sekarang memang sedang dalam perombakan tiada hentinya, satu
lingkar rajutan demi satu lingkar rajutan. Apa yang diakibatkan oleh ilmu
pengetahuan kepada manusia tidak sebatas itu, bukankah ini menakutkan?
Manusia merasa komputer sangat baik, sangat praktis dalam penggunaan, saya
tidak menentang komputer, saya juga tidak menentang ilmu pengetahuan, yang saya
katakan ialah dia tidak cocok bagi umat manusia. Bagi kehidupan lain, boleh
dipergunakan dalam suatu lingkup yang dibatasi, karena dia adalah sebuah produk
dari alam semesta. Dewasa ini ada sebagian orang pikirannya begitu bodoh
sehingga tanpa komputer sudah tidak bisa menghitung lagi, tanpa komputer sudah
tidak dapat memikirkan persoalan, sepenuhnya mengandalkan data yang tersimpan
dalam komputer. Anda mengemukakan alasan dia tidak mau mendengar, dia akan
lihat apa yang dikatakan oleh komputer. Anda mengemukakan duduk masalahnya,
dia tidak mau mendengar. Manusia sudah demikian melekat menggantungkan diri
pada komputer, tanpa dia sudah tidak berdaya lagi. Lagi pula, perintah yang dikirim
komputer, apa pun yang dikatakan itulah yang dipegang, si pengguna juga harus
mematuhi perintah komputer. Ada sebagian orang memang benar-benar patuh pada
komputer. Bukankah komputer sedang mengendalikan manusia? Jika komputer
berkembang terus maju lagi selangkah, ketergantungan manusia dan efisiensi
perintah komputer juga makin kuat, maka manusia betul-betul akan dikendalikan
oleh komputer. Seandainya robot yang diciptakan sangat sempurna, sama seperti
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tubuh manusia, robot itu juga dapat menciptakan robot, saat itulah manusia akan
musnah, karena dia akan tiada hentinya menciptakan robot untuk menyingkirkan
manusia. Kedengarannya sangat mengerikan, jika bukan pelurusan Fa yang telah
mengekang perkembangan tanpa batas dari ilmu pengetahuan manusia, saat ini
keadaannya sudah begini. Sekarang anda dapat melihat banyak pegawai
pemerintah di saat menangani sebuah masalah yang menyangkut seseorang, dia
tidak mendengar apa yang dikatakan orang itu, dia berpegang pada apa yang
dikatakan oleh komputer. Sudah sampai tahap demikian, mengerikan atau tidak? Dia
patuh pada komputer, berarti manusia harus patuh pada komputer, juga data-data
yang tersimpan dalam komputer, alasannya ialah semua itu seharusnya tepat. Tetapi
manusia adalah rumit, dinamis dan terus berubah, pikirannya juga berada dalam
perubahan, manusia juga senantiasa berada dalam perubahan yang tidak stabil
antara bajik dan jahat, baik dan buruk, segala hal dalam dunia manusia juga tidak
stabil, lagi pula manusia bukanlah materi tak bergerak yang dapat diringkas dengan
suatu kesimpulan. Ini adalah kepincangan yang diakibatkan ilmu pengetahuan
kepada manusia.
Tentu saja, sekarang yang dipelajari setiap orang adalah ini, jika anda tidak
mengajarkan ini lalu apa yang ingin diajarkan? Maka seyogianya adalah demikian.
Pada periode sejarah sekarang ini anda lakukanlah begini, juga tidak dianggap salah,
karena bagaimana untuk meluruskan segalanya, itu adalah urusan di masa
mendatang.
Pengikut: Sebagian orang Filipina berharap buku "Zhuan Falun" diterjemahkan
dalam bahasa Filipina, jika ada orang sedang membaca dan menerjemahkan,
namun dia belum menjadi orang yang Xiulian, bolehkah dia bantu
menerjemahkannya?
Shifu: Bantu menerjemahkan boleh saja, tetapi pengikut Dafa harus berperan
sebagai pembimbing, karena manusia biasa tidak akan dapat memahami Fa, hal ini
adalah pasti, kalian sungguh harus memerhatikan.
Pengikut: Kami sedang giat terus mengklarifikasi fakta kepada manusia biasa,
menjelaskan kepada mereka mengapa penganiayaan terhadap Dafa merupakan
yang paling jahat dalam sejarah, kami mengatakan ini adalah penganiayaan yang
bersifat global, adalah penganiayaan terhadap kemanusiaan, kebaikan dan
ungkapan nurani, dan bukan sekadar pembunuhan jiwa dari tubuh manusia. Mohon
Shifu dapatkah memberi pengarahan lebih lanjut?
Shifu: Memang demikian, yang mereka rusak adalah sekelumit ungkapan nurani
terakhir yang tersisa setelah bobroknya moralitas umat manusia, tidak hanya
sebatas itu. Jika Fa ini tidak dapat lagi menyelamatkan manusia, maka manusia
sudah tidak ada harapan lagi.
Pengikut: Mengklarifikasi fakta adalah kunci untuk mengatasi segala masalah, harus
dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, maka kami berencana mendirikan
balai catatan peristiwa tentang praktisi Falun Gong mengalami penganiayaan
genosida, agar pejabat pemerintah setempat, penanam modal, para siswa dan
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media di Tiongkok dapat mengerti fakta sebenarnya secara mendalam, dengan
demikian menyelamatkan makhluk hidup secara luas.
Shifu: Ide demikian sangat baik, karena di situ terdapat pameran benda-benda nyata
tentang penganiayaan dan pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa, sebagai
sebuah arena untuk menyelamatkan semua makhluk dan mengklarifikasi fakta.
Pengikut: Belas kasih timbul setelah tersingkirnya Qing, lalu bagaimana keagungan
De berhasil dikultivasikan?
Shifu: Anda tempuhlah jalan pelurusan Fa ini dengan baik, di dalam Xiulian anda
dapat menerobos ikatan-ikatan yang ada pada diri anda, dapat melepaskan
keterikatan anda, dapat menyelamatkan semua makhluk di tengah pikiran lurus,
dapat dengan pikiran lurus menghadapi segala sesuatu yang anda hadapi, ini adalah
keagungan De. (Tepuk tangan)
Pengikut: Di dalam proses pelurusan Fa, awalnya saya dapat melakukan dengan
cukup baik, tetapi belakangan saya malah belum melakukan dengan baik, telah
kehilangan pikiran lurus.
Shifu: Jika demikian lakukanlah dengan baik. Kalian hidup di tengah masyarakat
manusia biasa, berbagai godaan nyata dari masyarakat manusia biasa, semuanya
merupakan suatu kaitan terhadap keterikatan hati yang belum disingkirkan dalam
Xiulian, di saat tidak dapat membawa diri dengan baik akan timbul masalah. Jika
sudah dikenali maka lakukanlah dari mula dengan baik.
Pengikut: Di saat mengklarifikasi fakta ada beberapa orang bertanya, mengapa
pengikut Dafa mau menanggung siksaan yang begitu hebat dan tidak mau
berkompromi. Jika ingin menjawab pertanyaan ini dengan berpijak pada tingkatan
manusia rasanya tidak mudah, bagaimana kita seharusnya menjawab pertanyaan ini
dengan lebih baik?
Shifu: Anda balik bertanya kepada dia, mengapa umat Kristiani telah dianiaya
selama lebih dari tiga ratus tahun dalam sejarah, namun mereka tidak juga
mengubah keyakinannya? Sesungguhnya menjawab pertanyaan ini tidak begitu
penting bagi manusia biasa. Di dalam sejarah Tiongkok bukankah ada banyak orang
yang rela mati daripada menyerah? Sesungguhnya ini disebabkan konsep moral
manusia modern sudah tidak benar, bahkan tidak memahami dasar sebagai manusia.
Di Tiongkok dahulu terdapat banyak orang yang tidak berubah pendirian demi
sebuah janji yang diucapkan sekalipun harus kehilangan jiwanya, mengapa manusia
sekarang begitu sulit memahaminya? Karena manusia sekarang telah
bermetamorfosis. Kalian boleh mengatakannya dari berbagai sudut dengan
mengemukakan beberapa contoh, boleh mengatakan hal tersebut.
Pengikut: Ada sebagian orang Tionghoa di luar negeri, pada dasarnya telah
mengerti fakta sebenarnya tentang penganiayaan di Tiongkok, juga telah
menyatakan simpati pada kami dan kutukan terhadap kejahatan, tetapi mereka tidak
percaya Dafa, tidak percaya Shifu adalah penyelamat manusia, malah mengucapkan
beberapa kata yang tidak hormat terhadap Shifu.
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Shifu: Jika demikian anda jangan mengatakan kepada dia bahwa Shifu adalah
penyelamat manusia, anda katakan saja tentang penganiayaan, titik, jangan
mengatakan yang begitu tinggi. Jika ada orang telah menanyakannya, dia juga dapat
memahami, anda baru boleh katakan kepada dia, juga jangan dibicarakan dengan
tinggi-tinggi.
Manusia tidak dapat memahami orang Xiulian, dengan beberapa patah kata
juga tidak dapat dijelaskan, maka akan berakibat sebaliknya. Jangan dibicarakan
dengan tinggi-tinggi. Anda ingin mengatakan kepada dia tentang prinsip Fa yang
anda pahami dalam Xiulian dengan semuanya sekaligus, anda akan membuatnya
terperanjat. Anda baru dapat memahami sampai tahap demikian setelah melewati
Xiulian yang begitu banyak tahun, anda ingin dia dalam waktu sekejap mencapai
tingkat anda yang begitu tinggi? Bagaimana mungkin? Anda juga adalah dengan
setahap demi setahap meningkat dalam kultivasi, sedangkan dia hanyalah seorang
manusia biasa yang sedang mendengar fakta sebenarnya, lagi pula adalah manusia
yang teracuni. Maka jangan sekali-kali dilakukan dengan tergesa-gesa.
Pengikut: Di sekolah Minghui kami ada satu kelas pengajaran bahasa Mandarin
untuk orang Barat berusia dewasa, kami ingin menggunakan "Zhuan Falun" sebagai
bahan pelajaran untuk mengajar bahasa Mandarin, tidak tahu ini cocok atau tidak,
karena tidak boleh menjelaskan Fa. Terima kasih kepada Guru terhormat.
Shifu: Boleh mengajar dengan "Falun Gong," tahap awal boleh mengajar dengan
"Falun Gong." Saya dulu pernah mengatakan perihal bagaimana caranya untuk
menjelaskan. Boleh menjelaskan dengan pemahaman anda, anda katakan bahwa ini
adalah pemahaman saya, atau katakan saat ini yang saya pahami hanya sebanyak
ini, buku tersebut masih mempunyai kandungan makna yang banyak dan lebih tinggi,
apa yang saya katakan juga tidak mutlak. Anda boleh mengutarakan perkataanperkataan tersebut, untuk memberi tahu para murid.
Sesungguhnya ada banyak orang yang mempelajari edisi yang telah direvisi
dari "Falun Gong", anda tidak perlu menjelaskannya. Anda cukup membacanya
untuk dia dan dia akan mengerti, karena Fa sedang memerankan fungsinya. Jika
ada orang tertentu yang tidak mengerti terhadap istilah itu sendiri, anda dapat
menjelaskan istilah tersebut, juga harus ditambahkan "Ini adalah pemahaman dari
tata bahasa modern, sedangkan di dalam Dafa masih ada kandungan makna yang
lain," jika dikatakan secara demikian tidak ada masalah. Sedangkan untuk mengenal
huruf, boleh menggunakan penjelasan dari huruf Mandarin itu sendiri.
Pengikut: Bagaimana agar anak kecil dapat lebih baik ikut serta dalam
mengklarifikasi fakta? Manusia yang memperoleh Fa pada tahap berikutnya adalah
saat Fa meluruskan dunia manusia atau setelah Fa meluruskan dunia manusia?
Shifu: Manusia yang memperoleh Fa pada tahap berikutnya, sekarang sudah mulai
berdatangan. Sesungguhnya itu adalah urusan tahap berikutnya saat Fa meluruskan
dunia manusia, tetapi sekarang sudah mulai berdatangan, karena waktunya terlalu
berdekatan. Pengikut Dafa di dalam mengklarifikasi fakta, di saat efek yang
ditimbulkan sangat baik, maka akan ada orang Xiulian masa mendatang yang datang
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bergabung. Anak kecil mengklarifikasi fakta boleh dilakukan menurut kondisi yang
ada. Jangan dituntut persyaratan yang sama seperti orang dewasa.
Pengikut: Ada sebagian praktisi menyadari, klarifikasi fakta di dalam lingkup
ekonomi juga sangat penting, karena sekarang kejahatan…
Shifu: Betul. Hal ini saya sejak dini sudah memikirkannya. Manusia di dunia, ada
banyak boss dari perusahaan besar, saya beri tahu anda sekalian, mereka pada
kehidupan yang lampau telah mengikrarkan janji akan menghasilkan uang untuk
digunakan bagi Dafa. Sekarang mereka telah tersesat, mereka bukan saja tidak
menggunakan uangnya bagi Dafa, malah menggunakannya bagi pihak kejahatan.
Kali ini kekuatan lama tidak memperkenankan orang-orang tersebut datang
memperoleh Fa, karena mereka beranggapan, setelah kalian memiliki uang yang
terlalu banyak, maka babak penganiayaan ini tidak akan eksis lagi. Jika beberapa
kapitalis raksasa menopang kalian dari belakang, apakah kejahatan di Tiongkok itu
masih dapat berperan jahat? Kekuatan lama tidak menghendaki orang-orang di
Tiongkok mengetahui fakta sebenarnya, kalian membuat beberapa satelit
diluncurkan ke langit, tiap hari memancarkan siaran menghadap Tiongkok.
Rintangan kekuatan lama betul-betul telah memusnahkan sebagian orang, dan juga
ada beberapa orang dosanya sudah sangat besar.
Hal-hal tersebut boleh dilakukan, sebatas kemampuanlah, kadang-kadang
untuk menemukan mereka juga sangat sulit.
Pengikut: Di dalam koordinasi dan penyempurnaan bersama dalam satu tubuh
kesatuan terdapat perbedaan pendapat, apakah dalam setiap hal harus mencari
lebih dulu penyebab pada diri sendiri?
Shifu: Di saat terjadi perdebatan pikirkanlah diri sendiri apakah terdapat keterikatan.
Semua orang menganut pikiran lurus, maka pasti terjalin koordinasi yang sangat
harmonis, masalah apa pun dengan cepat dapat teratasi. Di dalam perdebatan saat
saling tidak mau mengalah harus terpikir untuk melihat pada diri sendiri. Ada praktisi
mengira bahwa perdebatan semua terjadi demi pekerjaan Dafa, dengan alasan ini
menutupi keterikatan diri sendiri. Di saat melakukan pekerjaan Dafa, mentalitas
bersaing, keinginan menonjolkan diri, memandang penting pada perasaan pribadi,
merasa terpukul kewibawaan diri sendiri dan sifat insani lainnya dari diri anda, juga
akan tercampur di dalamnya.
Pengikut: Bagi orang yang belum pernah mendengar Falun Gong, apakah perlu
menyinggung tentang penganiayaan di Tiongkok?
Shifu: Tentu harus disinggung, karena cepat atau lambat dia akan mendengar
tentang hal ini.
Pengikut: Shifu pernah mengatakan, ketika kita berkoordinasi dengan sangat baik,
saat melakukan pekerjaan secara bersamaan akan memiliki kekuatan yang besar.
Jika dikatakan kesatuan pengikut Dafa masih belum memanifestasikan daya
perpaduan yang menyatu dari kita, apakah benar perkataan demikian?
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Shifu: Tidak betul jika dikatakan kesatuan Dafa masih belum memiliki daya
perpaduan, perkataan demikian tidak betul. Sesungguhnya, siapa pun juga tidak
dapat merusak Fa, wahai semua makhluk hidup, selain saya sendiri tahu tentang Fa
saya, kehidupan apa pun, Dewa apa pun semua tidak ada yang tahu. Pada mulanya
kecuali beberapa Dewa pernah melihat sekelumit dari sebagian bentuk Fa ini, dalam
segenap alam semesta tidak ada kehidupan lainnya yang benar-benar mengetahui
manifestasi sesungguhnya dari Dafa. Falun yang dapat kalian lihat, itu adalah
manifestasi pada satu sisi dari Gong, sedangkan Falun yang benar-benar
menstabilkan Fa, selain saya, kehidupan apa pun juga tidak dapat melihatnya, dia
berkeampuhan tak terbatas. (Tepuk tangan)
Fa ini menyebar pada segala sesuatu dalam alam semesta baru, di dalam
segala sesuatu meresap Zhen-Shan-Ren. Perihal bagaimana hasil koordinasi
pengikut Dafa, itu adalah hal tentang pemahaman terhadap Dafa dan Xiulian pribadi.
Fa adalah utuh, siapa pun juga tidak dapat menyentuh dan melihatnya, kehidupan
apa pun juga tidak dapat mengusiknya. Saya dengan membawa Dafa dan segala
sesuatu yang diciptakan sedang bergerak maju dengan pesat dan dahsyat, bergerak
maju menuju segenap alam semesta, menuju paling mikroskopis, menuju Dewa
yang paling agung, menuju ke dalam segala sesuatu, juga bergerak maju dengan
tiada hentinya menuju paling permukaan dan tingkat paling rendah serta menuju
dunia, siapa pun tidak dapat menghalangi, kekuatannya tak terhalangi. (Tepuk
tangan) Sedang melakukan segala sesuatu dalam alam semesta dengan ekstrem
cepat dan dahsyat.
Pengikut: Sebagai pengikut saya merasa berdosa, tetapi saya ingin sekali menebus
kesalahan saya dengan perbuatan jasa, apakah boleh demikian?
Shifu: Boleh saja.
Pengikut: Pengikut Dafa dari kota Guangzhou, Changchun, Beijing, Hubei, Tianjin,
Australia, Jiangsu, Zhejiang, Hangzhou, Shandong, Yantai, Xingtai, Handan, kota
Jilin, kota Zhanjiang di propinsi Guangdong, Lanzhou, praktisi Inggris, seluruh
pengikut Dafa di Toronto, seluruh pengikut cilik di sekolah Minghui, Kansas,
Pingxiang di propinsi Jiangxi, Shanghai, Kai-an, pengikut Dafa Jepang, pengikut
Dafa dari New Hampshire, pengikut Dafa kota Fengcheng di propinsi Liaoning,
Guangxi, seluruh pengikut Dafa dari Skotlandia, Shihezi di propinsi Xinjiang, pengikut
Dafa Amerika Utara, pengikut Dafa di Yichang, pengikut Dafa di Vancouver-Kanada,
Weifang, Mudanjiang, pengikut Dafa dari gunung Emei, seluruh pengikut Dafa di
Hengyang, Shanxi, pengikut Dafa Rusia, semuanya kirim salam kepada Guru
terhormat.
Shifu: Terima kasih kepada anda semua. (Tepuk tangan)
Pengikut: Akhir-akhir ini kami di dalam kegiatan sering meliput berita dari manusia
biasa dan berbagai kelompok partai, karena mereka menunjukkan dukungan
terhadap Dafa, dengan berbuat demikian akan membuat banyak orang menganggap
kami mempunyai kecondongan politik.
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Shifu: Saya pikir, biarpun partai politik mana yang mendukung, itu tidak ada masalah,
karena pertama mereka adalah manusia, adalah makhluk hidup yang ingin
diselamatkan, jangan khawatir dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang
bermaksud tidak baik. Dafa ditujukan khusus pada hati seseorang, bukan pada
organisasi, siapa pun yang mendukung Dafa boleh saja, siapa pun yang berperan
positif terhadap Fa juga baik, itu adalah mereka sedang memilih masa depan.
(Tepuk tangan) Tetapi kita tidak mempunyai tujuan politik, kita juga tidak melihat
organisasi itu sendiri, yang dilihat hanyalah hati seseorang.
Pengikut: Di dalam proses pembicaraan telepon, ada praktisi lama tertentu di
daratan Tiongkok sepertinya mempunyai rasa takut terhadap penganiayaan, mereka
tidak mau berbicara atau mengalihkan topik pembicaraan, masih ada seorang
praktisi lama yang telah datang ke Amerika Serikat, karena terikat pada nama dan
kepentingan, belakangan ini tampaknya tidak berkultivasi lagi, sering berbaur dengan
manusia biasa atas inisiatif sendiri, jarang sekali ikut kegiatan Dafa. Mohon tanya
Shifu, apakah mereka masih dapat berkultivasi?
Shifu: Berkultivasi atau tidak tergantung mereka sendiri, semuanya ditentukan oleh
apa yang dia sendiri katakan, seseorang ingin berkultivasi maka lakukanlah, jika
tidak ingin berkultivasi terserah dia, kalian hanya dapat menasihati dengan baik-baik.
Saya telah beri tahu Fa ini kepada dia, di dalam Xiulian saya juga dapat
menyelamatkan dia, tetapi apakah dia mau diselamatkan atau tidak, itu ditentukan
oleh apa yang dia sendiri katakan, saya tidak pernah memaksa siapa pun, pengikut
Dafa juga tidak akan memaksa siapa pun. Saya melakukan hal ini sepenuhnya atas
dasar belas kasih, sepenuhnya demi kebaikan semua makhluk.
Sebenarnya saya tidak ingin berbicara begitu lama hari ini, ternyata masih pula
berbicara sekian lama. (Tepuk tangan panjang) Sesungguhnya ada banyak
perkataan, juga tidak perlu saya bicarakan secara detail. Pengikut Dafa semua
sudah makin dewasa, banyak hal sudah dimengerti. Saya kadang kala melihat artikel
yang kalian tulis itu, saya sungguh kagum, saya juga merasa bangga demi kalian.
Saya merasa para pengikut Dafa ini benar-benar telah dewasa, kalian benar-benar
dapat memahami Fa yang saya utarakan, dan juga dapat memahami dengan sangat
dalam, ini adalah pemahaman dari dasar prinsip Fa di tengah pikiran lurus. Dewasa
ini di dalam mengklarifikasi fakta ada banyak pengikut Dafa telah melakukan dengan
sungguh-sungguh baik, lagi pula dilakukan dengan sangat mantap, dilakukan secara
diam-diam. Pikiran lurusnya teguh dan rasional, tidak mengenal penderitaan. Segala
sesuatu di masa mendatang dari pengikut Dafa, semuanya dihasilkan dari tiga hal
yang kalian lakukan, terutama mengklarifikasi fakta. Saat saya melihat segala
sesuatu yang kalian lakukan, saya niscaya berpikir, sungguh luar biasa, benar-benar
telah dewasa, benar-benar telah dewasa.
Saya sekarang tidak berbicara, atau sedikit berbicara, memang mempunyai
tujuan. Yaitu menginginkan kalian benar-benar merintis jalan sendiri di dalam
membuktikan kebenaran Fa, menyadari secara positif segala sesuatu dan
keagungan De dari diri sendiri. Sesungguhnya hal paling utama yang saya katakan
hari ini adalah masalah penyelamatan semua makhluk, saya sedang berbicara
53

seputar masalah ini, saya ingin agar anda semua lebih jelas. Ada banyak hal kalian
sudah tahu bagaimana melakukan, jika saya bicarakannya terlalu konkret, berarti
telah merebut kesempatan kalian untuk menciptakan masa depan sendiri, dan
kesempatan kalian untuk menempuh jalan sendiri, maka sering kali saya tidak mau
berbicara lebih banyak, saya hanya diam-diam mengamati kalian. Saya juga tahu
kalian benar-benar telah menjadi makin dewasa.
Pengikut Dafa di daratan Tiongkok juga sama, di tengah penganiayaan menjadi
makin teguh, rasional dan berkesadaran jernih, yang paling penting adalah poin ini –
berkesadaran jernih, tahu bagaimana melakukannya, tidak hanya tahu bagaimana
melakukan, ada banyak hal juga dilakukan dengan sangat baik. Pengikut yang sejati
berkultivasi semua harus membuktikan kebenaran Fa, banyak sekali pengikut
selama ini terus melakukannya dengan sangat baik. Yang sempat dilaporkan adalah
mereka yang mengalami penganiayaan lebih menonjol. Sesungguhnya ada banyak
yang melakukan dengan sangat baik, mereka sendiri juga tidak mengatakannya,
hanya melakukan secara diam-diam. Ada banyak hal yang luar biasa. Banyak
pengikut Dafa telah melakukan dengan sangat luar biasa, di kemudian hari anda
semua juga dapat mengetahui.
Melihat semua ini, saya benar-benar merasa gembira dan lega, (tepuk tangan)
saya merasa bahwa pengikut Dafa saya tidak membuat saya kecewa. Dahulu saya
sering mengatakan, saya tidak sia-sia melakukan hal ini, sekarang saya sudah tidak
dapat mengatakan demikian, karena ini bukanlah masalah yang sebatas pada tidak
sia-sia melakukan sesuatu, saya merasa pengikut Dafa benar-benar menjadi dewasa
di tengah penggemblengan, benar-benar sedang membuktikan kebenaran Fa,
benar-benar berada pada jalan terakhir yang melangkah menuju Dewa. (Tepuk
tangan)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Chicago Tahun 2004
Li Hongzhi
23 Mei 2004
Salam untuk anda sekalian! (Hadirin menjawab: Salam untuk Shifu)
Saya dahulu pernah mengatakan, kejahatan seiring diberantasnya mereka di
dalam situasi keseluruhan pelurusan Fa yang maju bergulir, serta makin jelasnya
orang-orang di dunia terhadap kita di dalam anda sekalian mengklarifikasi fakta, saat
ini kejahatan makin lama makin berkurang. Walaupun kekuatan lama sudah tidak
eksis lagi, tetapi hal yang mereka atur di dalam Triloka masih sedang memerankan
fungsinya. Dapat juga dikatakan, walaupun kejahatan sudah sangat sedikit, sekarang
seluruh orang-orang di dunia juga sedang terbangun sadar dengan cepat, tetapi
kejahatan tetap tidak merelakan hatinya. Dengan demikian di saat ini sebelum
kejahatan diberantas secara tuntas pada tahap yang terakhir, dia masih dapat
memerankan fungsinya, dia masih tetap begitu jahat, hanya saja kekuatannya telah
mengecil, tempat di mana mereka dapat berbuat kejahatan telah berkurang.
Pengikut Dafa sekarang selain Xiulian diri sendiri, anda sekalian masih harus
melakukan pekerjaan klarifikasi fakta dalam jumlah besar. Dengan demikian
mengenai klarifikasi fakta, saya pikir sebagai pengikut Dafa, ini sudah merupakan
cara Xiulian yang spesifik dari kalian sebagai orang Xiulian saat kini, belum pernah
ada di dalam sejarah, juga dapat dikatakan adalah perbuatan megah dari pengikut
Dafa yang berupa pembuktian kebenaran Fa dan penyelamatan semua makhluk di
dalam pelurusan Fa. Anda sekalian tahu Xiulian di masa lalu adalah mendambakan
pencapaian kesempurnaan diri pribadi, sedangkan hal yang dihadapi oleh pengikut
Dafa adalah sangat besar. Anda sekalian tahu, saya sudah mengatakan sekali dan
sekali lagi, bahwa orang-orang di dunia saat sekarang tidaklah sederhana. Jika
memang tidak sederhana, maka orang-orang yang kalian selamatkan, kehidupan
yang kalian selamatkan, makhluk hidup yang kalian selamatkan bukanlah kehidupan
yang lazim, hal demikian juga bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang
Xiulian pada umumnya. Hanya pengikut Dafa dari masa pelurusan Fa sekarang ini
baru dapat melakukannya, baru pantas melakukannya, baru diizinkan melakukannya
di dalam pembuktian kebenaran Fa, dengan demikian dapat juga dikatakan
kewajiban sejarah yang dipikul adalah sangat besar, bersamaan juga sedang
mengukuhkan masa mendatang.
Anda sekalian tahu, segala sesuatu dari alam semesta sudah dikerjakan hingga
yang terakhir di dalam pelurusan Fa. Tetapi bagian Triloka ini masih eksis kehidupan
tingkat lebih tinggi yang terakhir dan terakhir, eksistensi mereka sedang
memerankan fungsi yang menyekat, sehingga kejahatan masih dapat berbuat
kejahatan di dunia. Walaupun Triloka sangat kecil bila dibandingkan dengan alam
semesta yang mahabesar, tetapi dia berpadanan, sama seperti fokus alam semesta.
Walaupun bumi ini sangat kecil, walaupun yang kita hadapi adalah manusia, yang
merupakan kehidupan tingkat paling rendah yang menyerupai Dewa dalam alam
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semesta, yang memiliki bentuk luar seperti Dewa, bahkan cara Xiulian kalian juga
dimulai dari cara Xiulian yang paling rendah dalam alam semesta, namun kalian
memikul misi yang amat besar di pundak.
Pengikut Dafa di dalam mengklarifikasi fakta telah menyelamatkan banyak
sekali kehidupan yang mesti ditolong, tetapi masih belum mencukupi. Sesungguhnya
sampai saat sekarang, apa yang anda sekalian berhasil lakukan masih terbatas,
dilihat dari jumlahnya, perbandingannya masih sangat kecil. Terutama pengikut Dafa
di daratan Tiongkok, kewajiban yang dipikul paling besar. Tubuh utama pengikut
Dafa berada di Tiongkok, maka pengikut Dafa di sana harus melakukan lebih baik,
harus lebih arif dan sadar jernih di dalam pelajaran yang ada, untuk melangkah lebih
lurus, harus supaya lebih banyak makhluk hidup dapat tertolong, harus
mengembangkan fungsi tubuh utama dari pengikut Dafa. Segala sesuatu yang
dilakukan oleh pengikut Dafa di daerah lain semua adalah dilakukan berkisar pada
tubuh utama Dafa di daratan Tiongkok ini, untuk menghentikan penganiayaan
kejahatan, mengurangi tekanan terhadap pengikut Dafa di daratan Tiongkok, juga
sedang membantu pengikut Dafa di daratan Tiongkok mengklarifikasi fakta. Secara
keseluruhan, dilihat dari situasi pembuktian kebenaran Fa secara kesatuan dari
pengikut Dafa, semua pengikut Dafa secara dasar dapat mengembangkan fungsinya
sebagai pengikut Dafa di masa pelurusan Fa.
Tentu saja masih ada yang lain tersendiri, yang tidak gigih maju selalu juga ada,
karena pengikut Dafa ada tiga macam kondisi. Pertama ialah yang ada perjanjian
dengan Shifu pada masa awal untuk datang ke sini, kedua ialah yang pernah
menjalin takdir pertemuan di dalam sejarah, yang pernah menjalin takdir pertemuan
dengan saya pada masa sejarah yang berbeda. Sedangkan yang kelompok ketiga,
yaitu yang masuk di saat pengajaran Fa kali ini dengan pintu telah dibuka lebar,
mereka yang bakat dasarnya baik, yang cukup layak serta yang kelihatannya dapat
memenuhi syarat, tetapi penampilannya secara realitas tidak begitu memuaskan.
Sampai saat sekarang masih ada orang yang bertingkah laku sama sekali tidak
seperti orang Xiulian di dalam kehidupan pribadinya, orang semacam ini, sekalipun
anda melakukan lebih banyak hal lagi juga tidak dapat mencapai kesempurnaan. Di
dalam mengklarifikasi fakta anda menggunakan semau-maunya uang penghematan
pengikut Dafa yang diperuntukkan pembuatan materi klarifikasi, saya senantiasa
memberi tahu kalian bahwa dalam melakukan hal apa pun pertama-tama harus
memikirkan orang lain, di saat kalian menggunakan uang dan harta pengikut Dafa
pernahkah memikirkan hal tersebut? Kejahatan akan memanfaatkan segala celah
kekosongan, setiap gerak pikiran dan perbuatan kalian semuanya diamati dengan
tamak dan buas oleh kejahatan. Apa yang kalian jadikan keterikatan maka kejahatan
akan memperkuatnya, bila pikiran kalian tidak lurus mereka akan membuat kalian
jadi tidak rasional. Anda sekalian sedang mencurahkan untuk Dafa, sedangkan ada
orang malah tidak tahu malu menginginkan imbalan dari praktisi. Apakah anda
sedang berkultivasi? Anda sedang dengan siapa membicarakan syarat? Di mana
citra anda sebagai orang Xiulian? Bagaimana membangun keagungan De orang
Xiulian? Apakah anda kira Shifu sedang membimbing kalian berkiprah dalam politik
manusia biasa? Masih ada orang yang pikirannya selalu tidak sadar dan tidak tenang,
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tidak memerhatikan keselamatan dirinya, lebih-lebih tidak memerhatikan
keselamatan orang lain. Karena kelompok praktisi ini pada saat awal masuk dalam
barisan pengikut Dafa, mereka memang tahu di dalam penderitaan, di dalam cobaan,
di dalam proses penghapusan karma yang begitu besar, bagi mereka semua itu
merupakan cobaan yang sangat berat, dapat atau tidak diatasi, pada saat itu adalah
sesuatu yang belum diketahui. Tentu saja mereka dari bagian yang tidak rasional ini
hanya sedikit sekali.
Dilihat dari keadaan sekarang, saya rasa secara dasar mayoritas sudah
memenuhi syarat, akan tetapi masih ada yang tidak memenuhi syarat. Mereka
menyikapi Dafa dengan hati manusia, menyikapi penganiayaan pengikut Dafa
dengan hati manusia, menyikapi tiga hal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa
dengan hati manusia. Terutama klarifikasi fakta, ada banyak orang tidak dapat
membangkitkan perhatiannya terhadap hal tersebut. Saya di sini utamanya
membicarakan praktisi di daratan Tiongkok, ada sebagian orang pikiran lurusnya
masih kurang, juga tidak dapat membangkitkan perhatiannya terhadap klarifikasi
fakta. Ada orang malah telah memerankan efek yang sangat buruk di dalam
penganiayaan ini, sebentar memahami, sebentar jadi kacau lagi. Wahai manusia, tak
peduli anda dari mana datangnya, tak peduli anda memiliki bakat dasar yang
bagaimana, setelah sampai di tempat manusia ini niscaya telah berada dalam
kesesatan, di tengah kondisi masyarakat umum yang palsu dan kebudayaan semu
yang diciptakan oleh kekuatan lama, untuk melangkah ke luar benar-benar sangat
sulit. Tetapi setiap kehidupan juga tidak sepenuhnya berada dalam kesesatan, masih
ada sisi yang mengerti, masih ada bakat dasar dari fundamen kehidupan yang
dikukuhkan oleh watak hakiki bawaan diri sendiri, semua itu dapat memerankan
fungsi yang positif, dan seharusnya mengembangkan fungsi yang sangat baik, dapat
juga dikatakan seharusnya memiliki pikiran lurus. Dalam penampilan realitas, saya
telah melihat, ada sebagian penampilannya sangat tidak baik. Tetapi anda sekalian
tahu Shifu datang untuk melakukan apa, saya di dalam peristiwa pelurusan Fa ini
justru adalah untuk menyelamatkan semua makhluk, termasuk manusia di bumi,
(tepuk tangan) yang dapat ditolong haruslah ditolong. Saya melihat masalah tidak
sama dengan anda sekalian maupun orang-orang di dunia. Manusia melihat
seseorang telah berbuat salah rasanya sungguh tidak boleh dimaafkan lagi, saya
tidak demikian memandang masalah. Saya memandang sebuah kehidupan
seutuhnya secara keseluruhan, sekalipun masih ada secercah harapan saya juga
akan memberikan dia harapan. (Tepuk tangan)
Orang-orang di dunia mengatakan Shifu kalian bukankah memiliki kemampuan
yang sangat hebat? Mengapa tidak berbuat sesuatu apa-apa? Padahal tidak seperti
yang mereka pikirkan. Yang ditentukan atas dasar niat positif akan disingkirkan,
dalam waktu sekejap membalikkan telapak tangan sudah dapat dimusnahkan, kalau
begitu saya datang untuk melakukan apa? Mengapa saya mau menanggung begitu
banyak untuk semua makhluk? Bukankah semua itu akan jadi sia-sia dilakukan?
Karena sebuah kehidupan di bumi berpadanan dengan badan langit, berpadanan
dengan hal yang sangat besar, di sini adalah sebuah fokus, seseorang telah berbuat
dosa bukan hanya perbuatan dosa dari seseorang, coba anda sekalian pikirkan,
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kemungkinan besar berkaitan dengan sebuah sistem badan langit yang mahabesar.
Jika demikian, pemusnahan sebuah kehidupan mungkin adalah pemusnahan
sebuah sistem badan langit yang mahabesar, ada yang tidak sebatas itu, karena
sebuah kehidupan di bumi, jika dia telah berbuat dosa, maka siapa yang telah
memanfaatkan dia, siapa yang mengaturnya, siapa yang pernah mengendalikan,
siapa yang pernah menyuruhnya, faktor siapa yang sedang berperan, maka yang
berkaitan tidak sebatas satu atau dua buah badan langit, melainkan badan langit
yang raksasa, semuanya akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Ini adalah
prinsip alam semesta, ini adalah kriteria dasar penempatan segala kehidupan di
dalam pelurusan Fa alam semesta. Manusia telah melakukan hal buruk di sini,
sekalipun hanya mengadakan perhitungan dengan manusia, manusia juga tidak
sanggup menanggungnya, dimusnahkan hingga taraf apa bagi manusia juga tidak
sanggup menanggungnya. Itu bukanlah hal sederhana bahwa manusia berbuat dosa,
itu disebabkan keterlibatan unsur-unsur kehidupan tingkat tinggi.
Tetapi dibicarakan dari sisi sebaliknya, jika seseorang benar-benar telah bangkit
pikiran lurusnya, telah mengerti, maka orang tersebut ingin berbuat apa, sebagai
kehidupan tingkat tinggi juga melihat sisi dia ini. Seandainya manusia benar-benar
ingin berbuat baik, maka siapa pun juga tidak berhak menyuruh dia berbuat dosa,
siapa yang melakukan hal ini dia akan dijatuhkan ke bawah. Tubuh utama dari
sebuah kehidupan bila dapat memerankan fungsi yang positif, sekalipun kehidupan
tersebut di dalam sejarah sudah terbilang tidak baik juga dapat dikurangi dosadosanya, karena kriteria pelurusan Fa dalam segenap alam semesta adalah
memandang sikap kehidupan terhadap pelurusan Fa. Kondisi keseluruhan dari
manusia di bumi adalah dikendalikan oleh lingkup atas, maka sikap manusia akan
memengaruhi lingkup atas bahkan tingkat yang lebih tinggi.
Ada banyak praktisi memiliki kemampuan melihat sejumlah pemandangan,
melihat sebagian keadaan, sesungguhnya, saya beri tahu anda sekalian, semua itu
padahal merupakan penampilan secara konkret dari kehidupan yang berbeda tingkat
dalam alam semesta yang mahabesar. Semua adalah penampilan individual dari
kehidupan yang berbeda dan Dewa yang berbeda. Sedangkan penampilan raja
tubuh utama yang raksasa dari mereka barulah yang krusial, dia seringkali
mengetahui banyak hal yang sebenarnya, penampilan dia tidak sama dengan
penampilan kehidupan yang konkret, oleh sebab itu apa yang dapat dilihat oleh
sejumlah praktisi bukanlah penampilan dari tubuh utama. Dengan demikian masalah
klarifikasi fakta ini bagi pengikut Dafa kita, sesungguhnya jauh melampaui Xiulian
pribadi kalian. Xiulian pribadi anda hanya menghasilkan satu kehidupan, sedangkan
fungsi yang diperankan di dalam kalian menyelamatkan semua makhluk telah
menghasilkan banyak sekali kehidupan berstatus tubuh utama, serta makhluk hidup
yang tak terhingga, bahkan badan langit yang lebih besar lagi, hal yang dipikul
adalah demikian besarnya.
Tentu saja kita tidak mengakui segala sesuatu yang diatur oleh kekuatan lama,
saya sebagai Shifu tidak mengakui, pengikut Dafa semua tentu saja tidak mengakui.
(Tepuk tangan) Tetapi bagaimanapun mereka telah melakukan apa yang mereka
ingin lakukan, maka pengikut Dafa lebih-lebih harus melakukan dengan lebih baik, di
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dalam menyelamatkan semua makhluk juga mengultivasi diri sendiri dengan baik.
Saat menemui penderitaan di dalam Xiulian harus mengultivasi diri sendiri dan
melihat diri sendiri, ini tidak berarti telah mengakui penderitaan yang diatur oleh
kekuatan lama, serta bagaimana berbuat dengan baik di tengah penderitaan yang
diatur oleh mereka, bukan demikian maksudnya. Kita adalah menyangkal segala
sesuatu pengaturan mereka, bahkan munculnya kekuatan lama itu sendiri, serta
keberadaan mereka juga tidak diakui. Kita secara dasar menyangkal segala sesuatu
dari mereka, di dalam penyangkalan dan penyingkiran terhadap mereka, segala
sesuatu yang kalian lakukan barulah merupakan keagungan De. Bukan menjalankan
Xiulian di tengah penderitaan yang mereka ciptakan, melainkan di dalam tidak
mengakui mereka, kalian menempuh jalan sendiri dengan baik, bahkan manifestasi
penderitaan dari pemberantasan terhadap mereka sendiri juga tidak diakui. (Tepuk
tangan) Dengan demikian ditinjau dari sudut pandang ini, hal yang kita hadapi adalah
penyangkalan secara menyeluruh terhadap kekuatan lama. Penampilan mereka
yang meronta-ronta menjelang kematian, saya dan pengikut Dafa semua tidak
mengakuinya.
Di dalam alam semesta terdapat sebuah prinsip yang anda sekalian sudah
ketahui, yaitu sebuah kehidupan akan menanggung segala akibat baik dan akibat
buruk yang diciptakan dirinya sendiri dalam sejarah. Di tengah penumpasan segala
penganiayaan yang diatur oleh kekuatan lama, seberapa banyak pengikut Dafa
berkorban maka akan memperoleh sebegitu banyak. Sebuah kehidupan yang biasa
saja, setelah menanggung kebaikan maupun keburukan, dia juga akan
merealisasikan segala sesuatu yang dia peroleh di kemudian hari. Penganiayaan
dan penderitaan yang dialami oleh pengikut Dafa di dalam penganiayaan ini, pada
masa mendatang dalam sejarah akan dianugerahkan kepada pengikut Dafa
kemuliaan yang lebih besar, kemuliaan yang belum pernah ada sejak awal sejarah
dari makhluk hidup alam semesta, karena pengikut Dafa adalah pengikut yang
dihasilkan Dafa pada masa pelurusan Fa, berada bersamaan dengan pelurusan Fa,
peristiwa ini sendiri niscaya sudah mengangkat pengikut Dafa menjadi sangat tinggi,
lagi pula adalah Shifu yang langsung menyelamatkan pengikut Dafa.
Kehormatan dari peristiwa ini sendiri sangat besar, pengikut Dafa seharusnya
juga tidak menyia-nyiakan kehormatan ini. Namun juga jangan begitu Shifu
mengatakan, anda sekalian telah mengerti sesuatu, ada orang kontan sudah tidak
melakukan apalagi, lalu dengan sepenuh hati dan kehendak khusus melakukan
pekerjaan Dafa, dengan demikian anda mungkin saja diperalat oleh kekuatan lama,
karena mereka memang selalu menyusup celah kekosongan. Apa yang saya beri
tahu kepada pengikut Dafa hari ini, adalah Xiulian di tengah manusia biasa dengan
cara demikian yang sebatas maksimal menyesuaikan manusia biasa, tidak boleh
melangkah ke sisi ekstrem, memang beginilah secara mantap mengembangkan
sepenuhnya fungsi pengikut Dafa di dalam membuktikan kebenaran Fa. Anda
sekalian ada banyak kesulitan, selain melakukan hal pembuktian kebenaran Dafa
dengan baik, masih harus menyeimbangkan hubungan antarmanusia dengan
manusia di atas dunia, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat,
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ini adalah sangat sulit. Memang sulit, namun ini adalah jalan yang harus ditempuh
oleh pengikut Dafa.
Saya dahulu sejak dini sudah mengatakan, pekerjaan saya ini dilakukan dengan
dibagi menjadi dua tahap. Jika saya menyelesaikan pekerjaan ini dalam satu tahap,
maka penderitaan ini bersifat global. Pengikut Dafa yang memperoleh Fa akan ada
beberapa miliar, sedangkan yang berperan negatif juga sangat banyak, juga ada
beberapa ratus juta, maka penderitaan ini akan menyebabkan sebuah penderitaan
yang bersifat global. Jika pekerjaan ini dilakukan dengan cara begitu, seluruh dunia
juga akan teraduk ke dalamnya, siapa pun juga tidak dapat meloloskan diri. Setiap
orang, setiap kehidupan semua juga harus menata posisi sendiri di dalam sekali ini,
yang dapat Xiulian, yang dapat melangkah ke luar, yang menentang, yang menganut
pemikiran berbeda, semuanya sedang menata posisi diri sendiri. Dengan demikian
beberapa miliar orang seketika datang berkultivasi Dafa, jika tidak menerapkan cara
yang begini untuk Xiulian, beberapa miliar orang menempuh cara hidup seperti biksu,
itu merupakan malapetaka bagi masyarakat manusia, adalah tidak bertanggung
jawab terhadap umat manusia, terhadap Fa pada tingkat ini. Walaupun saya telah
melakukan dengan membaginya menjadi dua tahap, tidak ada kejadian tersebut
yang muncul, tetapi di kemudian hari bukankah akan ada banyak sekali orang yang
berkultivasi Dafa? Maka bentuk Xiulian yang demikian mungkin merupakan jalan
yang ditinggalkan bagi orang Xiulian dalam jumlah besar di masa mendatang.
Dilihat dari kewajiban pengikut Dafa, ada banyak hal perlu dilakukan lebih
mendalam, terutama mengklarifikasi fakta. Lakukanlah dengan lebih baik pekerjaan
klarifikasi fakta ini secara lebih mendalam, ini berhubungan dengan perolehan Fa
bagi manusia masa mendatang, berhubungan dengan perolehan penyelamatan bagi
semua makhluk, berhubungan dengan penyangkalan terhadap kekuatan lama,
berhubungan dengan penumpasan kejahatan dan penganiayaan ini, juga
berhubungan dengan pencapaian kesempurnaan diri sendiri. Sesungguhnya, ada
praktisi pada kenyataan selalu tidak melakukan begitu baik, lagi pula ada banyak
praktisi di daratan Tiongkok masih dengan berbagai macam alasan tidak melangkah
ke luar, masih ada sebagian yang disebut telah diubah pendiriannya, dia sendiri
merasa malu terhadap yang lain, juga merasa tidak enak, merasa kehilangan muka
untuk melangkah ke luar, patah semangat dan putus asa, masih ada orang-orang
dari bagian ini terus saja belum melangkah ke luar, bersembunyi di rumah membaca
buku, masih mencari alasan, pada hakikatnya adalah perasaan takut yang berefek di
hatinya. Saya juga mengharapkan pengikut Dafa lainnya di daratan Tiongkok
bantulah orang-orang ini, suruh mereka melangkah ke luar melakukan hal yang
seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa. Peristiwa ini masih belum berakhir, bagi
setiap kehidupan apa pun juga merupakan kesempatan takdir, merupakan
kesempatan.
Penyelamatan makhluk hidup, dalam pandangan mata Dewa mutlak tidak
seperti perbuatan dalam masyarakat manusia, di mana seseorang telah berbuat
kesalahan, lalu dengan cara manusia membuat orang itu berubah. Dewa adalah
belas kasih, memiliki toleransi yang paling besar, benar-benar bertanggung jawab
bagi kehidupan, dia tidak menitikberatkan pada suatu jangka waktu dan suatu
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perbuatan dari manusia, karena Dewa dari hakikinya membuat suatu kehidupan
menjadi sadar, dari hakikinya menimbulkan sifat kebuddhaan suatu kehidupan.
Dilihat dari hal ini, anda sekalian di dalam mengklarifikasi fakta masih harus
menambah sejumlah intensitas kemampuan, masih harus melakukannya secara
lebih mendalam, lebih baik dan lebih mantap, mutlak tidak boleh asal jadi, dengan
melakukannya secara baik dan sungguh-sungguh baru dapat menolong manusia
yang begitu banyak. Oleh sebab itu orang-orang tertentu serta orang-orang yang
bermaksud tersembunyi di daratan Tiongkok, walau dengan alasan apa pun tidak
menyuruh praktisi mengklarifikasi fakta, semua itu adalah gangguan, semuanya
adalah kejahatan sedang memperalat manusia untuk mengganggu, yang berbuat
demikian kalau bukan berkesadaran sesat berarti telah diperalat oleh kejahatan, atau
orang yang bermaksud tersembunyi sedang memerankan fungsi yang negatif.
Pekerjaan klarifikasi fakta ini harus dilakukan, lagi pula harus dilakukan secara tuntas.
Hal ini adalah dilakukan dengan tidak menuruti pengaturan kekuatan lama, kita
menyangkal secara menyeluruh segala sesuatu dari kekuatan lama.
Selanjutnya saya bicarakan satu masalah. Anda sekalian tahu pengikut Dafa
seiring dengan tiada hentinya Xiulian di tengah membuktikan kebenaran Fa, ada
banyak hal yang tidak baik yang terbentuk di tengah manusia biasa telah berangsurangsur disingkirkan seiring proses kalian di dalam Xiulian, tetapi ada sebagian hal
hanya dikurangi, banyak hal memang benar-benar telah disingkirkan. Maka hal yang
dikurangi itu niscaya belum sepenuhnya disingkirkan, yang masih tidak dapat
sepenuhnya disingkirkan itu memang mempunyai tujuan, agar anda sekalian dapat
menjalani kehidupan di tengah masyarakat umum sebelum mencapai kesempurnaan,
dapat menyelamatkan makhluk hidup di tengah masyarakat umum, dapat melakukan
hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa. Akan tetapi, dikarenakan masih
ada sifat-sifat hati ini, maka seringkali juga akan terefleksi di dalam Xiulian dan
kehidupan anda, tutur kata dan perbuatan anda dalam lingkungan yang berbeda,
bahkan sebuah pikiran dan niat anda sehari-hari, akan terefleksi sifat hati tersebut.
Anda telah digerakkan oleh hati manusia biasa, di dalam waktu yang sekejap, atau di
saat yang sebentar, di dalam suatu hal, perbuatan anda sama dengan manusia
biasa. Anda seringkali tidak dapat berbuat menurut tuntutan pengikut Dafa, menurut
tuntutan orang Xiulian, bukankah anda seorang manusia biasa?
Jangan takut adanya hal-hal manusia biasa, asalkan di dalam perbuatan dapat
mengekangnya, dapat meneguhkan diri sendiri, meneguhkan pikiran lurus,
melakukan dengan baik di dalam perbuatan, itu adalah Xiulian. Jika tidak ada hal-hal
tersebut maka tidak diperhitungkan sebagai Xiulian, justru karena ada hal yang
sedikit ini, maka anda dapat mengultivasi diri sendiri, dapat meneguhkan diri sendiri
melalui hal ini, di dalam lingkungan yang kompleks ini, di dalam penganiayaan ini
dapat mengultivasi diri sendiri, ini tentu lebih memperlihatkan kehebatan pengikut
Dafa, demikianlah hubungannya. Tetapi jika anda sekalian tidak memerhatikan,
dalam banyak kesempatan dia akan menampilkan keterikatan yang berat.
Sesungguhnya seringkali pengikut Dafa di dalam membuktikan kebenaran Fa,
demi melakukan klarifikasi fakta dan hal-hal pengikut Dafa lainnya dengan baik, anda
sekalian sering timbul sejumlah perdebatan. Penampilan sebagian praktisi telah
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terlihat oleh kalian, sifat hati manusianya sangat berat, ada praktisi dengan mudah
terbawa oleh hati manusia biasa. Sudah sejak lama saya sedang memerhatikan
suatu keadaan, saya terus saja tidak mengatakan kepada anda sekalian, karena
pekerjaan yang kalian lakukan berupa klarifikasi fakta dan hal pembuktian kebenaran
Fa lainnya semua sangat penting, saya tidak ingin membuatnya menjadi hambar
karena hal ini, maka saya terus saja tidak mengatakan. Apakah kalian telah
memerhatikan: ada banyak praktisi kita tidak dapat dikomentari oleh orang lain?
Begitu dikomentari akan naik pitam, begitu dikomentari hatinya merasa tidak tahan.
Keadaan ini sudah sangat mencuat, coba kalian pikirkan dengan saksama, bahkan
saya sebagai Shifu ini juga sudah tidak dapat mengomentari kalian. Hari ini kalian
semua tahu bahwa Shifu benar-benar baik demi kalian, di dalam belas kasih
mengutarakan Fa untuk kalian, jika saya ubah sejenak sikap saya, dengan wajah
muram saya berbicara kepada anda, anda segera akan merasa tidak tahan, benarbenar demikian. Ada yang mengatakan bagaimanapun sikap Shifu saat berbicara
dengan saya, saya juga dapat menahannya, itu adalah pikiran anda secara dibuatbuat, karena Xiulian harus benar-benar mantap, harus benar-benar dapat mencapai
kriteria tersebut.
Anda sekalian tahu, ada banyak hal, banyak keterikatan hati mengapa terus
saja disingkirkan namun tak kunjung lenyap? Mengapa begitu sulit? Saya selalu
mengatakan kepada anda sekalian, partikel adalah terbentuk setingkat demi
setingkat dari mikroskopis terus hingga materi permukaan. Jika di tingkat yang
ekstrem mikroskopis, anda sekalian lihatlah benda-benda keterikatan di dalam
pikiran itu membentuk materi semacam apa? Dia adalah gunung, gunung yang
raksasa, seperti batu granit begitu keras, sekali telah terbentuk orang sama sekali
sudah tidak dapat mengusiknya. Anda sekalian tahu dahulu ada banyak orang
Xiulian semuanya adalah Fu Yuanshen-nya yang Xiulian, Shifu mereka dalam
menghadapi masalah ini sama sekali tidak berdaya, maka tubuh ini sama sekali tidak
mungkin mereka inginkan di dalam Xiulian. Dikarenakan mereka tidak dapat
menyingkirkan gunung-gunung besar itu di dalam Xiulian, mereka tidak dapat
melubangi gunung besar itu, mereka hanya dapat berusaha mengekangnya,
mengekangnya di dalam kondisi "Ding," di dalam hampa pikiran, tidak
memperkenankan dia memerankan fungsinya di dalam kehidupan periode ini, tidak
memperkenankan dia timbul niatnya di dalam proses Xiulian orang tersebut, hanya
dapat dilakukan demikian. Agar sisi yang dapat memperoleh Tao di dalam Xiulian
sedapat mungkin tidak terpengaruh olehnya, tidak sampai timbul keterikatan tersebut,
karena reaksi yang tidak baik ini akan membuat orang tersebut tidak berhasil dalam
Xiulian, membuat dia jatuh ke bawah, agar tidak terjadi demikian. Maka setelah
sampai pada waktu tertentu, waktu di saat dapat mencapai kesempurnaan, tubuh ini
dengan cepat dibuang, satu detik pun tidak boleh ditunggu.
Jika seorang praktisi Xiulian tidak ingin menyingkirkan keterikatan diri sendiri,
alasan yang sering dicari ialah "orang lain mengatakan kepada saya, saya justru
tidak suka mendengar, bila Shifu yang mengatakan kepada saya, saya suka
mendengar," di saat Shifu mengatakan kepada anda apakah gunung besar anda itu
dengan sendirinya sudah tidak eksis lagi? Batu keras itu tanpa harus berkultivasi
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dengan segera sudah hancur buyar? Jika saya melakukannya secara demikian bagi
anda, maka anda tidak dapat diperhitungkan telah menjalani Xiulian, maka tidak
dapat dilakukan secara demikian, harus anda sendiri yang berkultivasi
menyingkirkannya. Ada banyak hal kalian tidak sanggup melakukan, tapi Shifu
sanggup melakukannya, namun bagaimana Shifu melakukannya? Tidak berarti
begitu saya bertemu muka dengan anda langsung disingkirkan. Di saat anda
meneguhkan pikiran lurus, di saat anda dapat menolaknya, saya seyogianya sedang
menyingkirkannya sedikit demi sedikit bagi anda; seberapa banyak dapat anda
lakukan, saya juga menyingkirkannya sebegitu banyak bagi anda, melenyapkannya
sebegitu banyak bagi anda. (Tepuk tangan) Namun sebagai orang Xiulian, anda
harus benar-benar dapat mematut diri seperti orang yang menjalani Xiulian,
walaupun kadang-kadang anda tidak mampu melakukannya, minimal anda harus
mempunyai pikiran lurus semacam ini, anda harus mengultivasi diri sendiri.
Sekarang ada banyak praktisi sama sekali tidak dapat menyadari hal ini. Ketika
sudah lama waktu Shifu tidak mengatakan mengenai masalah dari aspek ini, ada
banyak orang benar-benar sedang mendorong tumbuhnya hal-hal ini. Saya di dalam
"Zhuan Falun" sejak dini sudah pernah mengatakan masalah ini, ini adalah sesuatu
yang harus dapat diwujudkan oleh orang Xiulian pada saat awal begitu mulai
menjalani Xiulian. "Dipukul tidak melawan, dicaci tidak membalas" bukan sekadar
diucapkan di mulut, melainkan sama sekali tidak tergerak hatinya, ini adalah
dipahami dari dalam Fa. Maka saya beri tahu anda sekalian banyaklah belajar Fa,
belajar Fa, belajar Fa, di saat anda tidak memerhatikan belajar Fa, hal-hal tersebut
sudah pasti terdorong tumbuh. Anda tidak suka mendengar yang jelek-jelek, justru
suka mendengar yang baik-baik, orang lain tidak boleh menyakiti saya. Coba anda
sekalian pikirkan, bukankah manusia biasa ingin menikmati hal-hal yang
menyenangkan di tengah manusia biasa? Menikmati ucapan yang baik-baik?
Sebagai orang Xiulian, apakah anda menginginkan hal-hal manusia biasa ini? Saya
beri tahu kalian, sebagai orang Xiulian anda juga berada di tengah manusia biasa,
anda harus mendengar hal-hal yang tidak enak didengar itu, anda harus dapat
mendengar hal-hal yang tidak enak didengar itu, (tepuk tangan) jika tidak demikian,
masalah Xiulian yang paling dasar ini anda belum mengatasinya, anda malah
mengatakan bahwa diri anda adalah pengikut Dafa.
Sebagai seorang yang Xiulian, mengapa kita kadang-kadang berdebat tak
berkesudahan? Mengapa selalu menitikberatkan sikap orang lain? Mengapa orang
lain begitu mengatakan sesuatu hati anda lalu tersentuh? Bukankah seharusnya
dicaci juga tidak tergerak hatinya? Di tengah konflik ada banyak faktor disebabkan
berperannya hal ini, siapa saja begitu tersentuh oleh hal ini langsung jadi emosional.
Hatinya pun tersentak, pada saat demikian tak terpikirkan lagi untuk bertanggung
jawab demi Fa, melainkan diri sendiri tak mau mengalah. Ada orang selalu
menitikberatkan: "Oh, mengapa dia selalu demikian tidak baik sikapnya? Mengapa
dia selalu demikian terhadap siapa pun? Juga ada yang mengatakan: Semua orang
mempunyai pandangan negatif terhadap dia. Jika suruh saya sebagai Shifu ini
berkomentar, anda sekalian salah, kalian sudah tidak memiliki hati yang mau
mendengar kata-kata baik, di saat kalian dapat mewujudkan "dicaci tidak tergerak
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hatinya," coba anda lihat apakah dia masih dapat berbuat demikian? Justru karena
anda semua memiliki sifat hati yang begini, baru akan ada faktor yang menggempur
hati anda; juga karena kalian telah timbul sifat hati yang begini, kalian baru merasa
antipati, kalian semua memiliki sifat hati yang begini, maka terbentuklah anda
sekalian merasa antipati terhadap orang yang telah menggempur hati anda. Jika
kalian semua dapat menjaga kondisi hati yang mantap di bawah gempuran kata-kata
yang keras, sama sekali tidak tergerak hatinya, coba anda lihatlah apakah masih ada
faktor begini yang eksis?
Bukankah saya telah memberi tahu kalian semua, bahwa orang Xiulian tidak
ada perihal apa pun yang kebetulan? Bukankah saya berkali-kali telah mengatakan
kepada anda sekalian bahwa orang yang Xiulian tidak akan tergerak hatinya? Hari ini
Shifu di dunia manusia memang berbentuk sebuah tubuh nyata, namun Shifu
mempunyai banyak sekali kemampuan, saya mempunyai Fashen yang tak terhitung
jumlahnya, sedang melakukan hal-hal yang harus diselesaikan untuk pengikut Dafa,
dalam pelurusan Fa mengatasi masalah pelurusan Fa, sedang melakukan banyak
sekali masalah, tidak terwujud di sisi sini. Akan tetapi apa yang saya ajarkan kepada
anda sekalian adalah prinsip ortodoks, adalah prinsip Fa alam semesta, adalah Fa
yang dapat menghasilkan Sang Maha Sadar. Sebagai pengikut Dafa, apa yang
diharapkan, apa yang dikultivasikan, hal yang paling sederhana dan paling dasar ini
apakah sudah dilupakan semua?
Memang begitulah, kalian semua sedang mengklarifikasi fakta, sibuk sekali
melakukan begitu banyak pekerjaan, juga ada banyak sekali hal-hal yang harus
dilakukan, telah memperlihatkan satu sisi yang luar biasa dari pengikut Dafa, akan
tetapi janganlah lupa berkultivasi menyingkirkan hal yang paling dasar. Tidak dapat
dikatakan saya akan berhasil bila tiba saat krusial, belum tentu. Segala perselisihan
itu datang secara tiba-tiba, pada waktu tibanya saat krusial anda mungkin tidak akan
berhasil, karena ia bukan khayalan, juga bukan perkataan di mulut saja. Seperti
halnya berkultivasi Buddha, dikatakan jika saya sungguh naik sampai di sana,
dijamin saya pasti berhasil, hati apa pun saya juga tidak menghendaki, namun anda
belum menyingkirkan faktor-faktor tersebut, bagaimana dapat berhasil? Tidak akan
berhasil, karena kehidupan ini memang demikian diciptakan. Sebuah batu anda
meletakkan di mana pun, dia tetap adalah sebuah batu, sebatang emas anda
letakkan di mana pun dia juga adalah sebatang emas.
Kalian semua telah mengetahui, pikiran anda di dalam Xiulian, anda tidak
sengaja memikirkan sesuatu namun dia sendiri akan muncul ke luar pikiran yang
tidak baik. Mengapa? Bukankah karena dia mempunyai benda semacam ini? Ketika
muncul perselisihan apa pun, muncul masalah apa pun, saya pernah beri tahu anda
sekalian, selain kedua orang yang berselisih harus mencari penyebab dari diri sendiri,
orang ketiga juga harus memikirkan diri sendiri, mengapa hal ini diperlihatkan
kepada anda? Apalagi kita adalah langsung dari salah seorang yang berselisih,
mengapa justru tidak mengultivasi diri sendiri?
Hari ini mengangkat masalah ini, saya juga mencari saat yang tepat seperti ini,
rasanya sudah harus diutarakan. Saya utarakan dan kalian semua harus
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memerhatikan, sudah seharusnya diperhatikan, supaya hal pembuktian kebenaran
Fa dari pengikut Dafa dapat dilakukan lebih sakral, jangan sama seperti manusia
biasa. Manusia biasa hanya mengumpulkan keberuntungan dalam melakukan
pekerjaan Dafa, sedangkan pengikut Dafa melakukan hal-hal pembuktian kebenaran
Fa adalah jasa pahala, untuk kesempurnaan diri sendiri.
Saya utarakan satu masalah lagi. Kalian semua mengetahui, banyak sekali halhal akan diwariskan untuk masa yang akan datang oleh pengikut Dafa. Belum tentu
diwariskan untuk manusia, mungkin ditinggalkan dalam alam semesta, anda sekalian
sedang membuktikan kebenaran Fa, dalam beberapa aspek dilihat apakah dapat
berhasil, untuk merintis jalan bagi masa yang akan datang. Walaupun termanifestasi
di bumi ini, di tempat manusia ini, akan tetapi jika setelah diperbesar, pada taraf
kondisi yang berbeda, maka sudah lain manifestasinya. Setiap pengikut Dafa harus
merintis jalurnya sendiri, jalur kalian semua dalam Xiulian saling tidak sama, dengan
kata lain jalur Xiulian setiap orang tidaklah sama. Di dalam alam semesta ini,
beraneka ragam kondisi dari kehidupan masa mendatang pada tingkatan yang
berbeda, mungkin di tempat anda ini semuanya mempunyai perwujudan tertentu,
tergantung jalur anda sendiri di dalam membuktikan kebenaran Fa dapatkah
ditempuh dengan lurus, dengan baik, dapatkah dilalui, masih mengandung faktor
yang begitu besar di dalamnya.
Di antara anda sekalian ada sebagian adalah Xiulian dengan disertai
kemampuan Gong, ada orang yang dapat melihat, ada orang dapat menggunakan
beberapa kemampuan Gong. Tadi saya katakan, setiap orang sedang menempuh
jalur yang berbeda yang harus pengikut Dafa lalui, jalur yang berhasil kalian rintis,
mempunyai pengaruh terhadap masa depan alam semesta. Bila memperkenankan
pengikut Dafa tertentu berkultivasi disertai kemampuan Gong, tentu ada sebabnya,
pasti adalah sedang meletakkan sesuatu dasar bagi kehidupan yang akan datang,
karena tanggung jawab pengikut Dafa memang begitu besar, yaitu mengemban
tugas yang begitu berat dan besar. Banyak sekali hal-hal yang saya tidak beri tahu
anda, tidak ingin dijelaskan secara tuntas, justru karena khawatir anda sekalian
timbul berbagai macam keterikatan hati.
Bila mereka dari bagian yang berkultivasi disertai dengan kemampuan Gong di
dalam Xiulian ini tidak melangkah dengan baik di jalurnya sendiri, hari ini telah
diganggu, besok kesadarannya tersesat pula, lusa hatinya dibuat bergejolak oleh
sesuatu hal lagi, tidak dapat menemukan arah, saya beri tahu kalian semua, itu
berarti tidak melangkah dengan baik di jalur ini yang telah saya atur untuk anda.
Jalur yang saya atur ini untuk anda adalah anda telah diberi faktor demikian yang
ada di dalam alam semesta, untuk anda jalani. Kalian semua apakah telah paham
maksud yang saya katakan ini? (Tepuk tangan) Namun ada beberapa praktisi
tertentu yang mempunyai kemampuan Gong malah telah menyia-nyiakan misi yang
besar, tidak melangkah dengan baik, mengira diri sendiri mempunyai sedikit
kemampuan, merasa puas dengan diri sendiri, bahkan tidak hanya sebuah masalah
pamer diri, lebih-lebih telah berjalan pada jalur liku yang menyimpang jauh, malahan
ada yang tersesat kesadarannya, namun masih tidak sadar! Anda telah menyianyiakan kepercayaan besar alam semesta ini terhadap anda, ini bukanlah hal sepele.
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Oleh sebab itu sebagai seorang pengikut Dafa, harus memerhatikan berbagai aspek.
Pengikut Dafa cobalah menoleh ke belakang melihat jalur yang anda lalui, dalam
lingkungan yang berbeda, setiap orang sedang menempuh jalurnya sendiri,
termasuk pekerjaan dan gaya hidup anda di dunia ini, semua ada penyebabnya.
Fa yang saya ajarkan hari ini, termasuk di dalamnya praktisi di daratan
Tiongkok dan di luar daratan Tiongkok, ini adalah masalah yang muncul secara
keseluruhan. Pengikut Dafa dalam jangka waktu ini sebenarnya telah melakukan
pembuktian kebenaran Fa dengan sangat baik, banyak sekali hal-hal yang konkret,
saya tidak ingin membicarakannya; karena keindahan, ketakjuban dan kehikmatan,
sebaiknya ditinggalkan hingga kalian sendiri yang menyaksikannya. Pada saat ini,
asalkan dapat dengan stabil melakukan tiga hal yang harus dilakukan oleh pengikut
Dafa dengan baik, anda sekalian niscaya dapat berhasil melangkah kemari, pasti
dapat berhasil melangkah kemari. (Tepuk tangan)
Saya masih pada perkataan semula, saya tidak ingin meninggalkan seorangpun,
oleh sebab itu, pendapat Shifu sering kali tidak sama dengan apa yang kalian
pikirkan. Kadang kala kalian berpendapat ada sejumlah orang tidak dapat dipercaya,
ada sejumlah orang tidak dapat diselamatkan, ada sejumlah orang begini-begitu,
namun pendapat saya tidak sama dengan anda sekalian. Semua orang tahu, hari ini
pintu untuk menyelamatkan manusia telah saya buka begitu lebar, dalam
masyarakat manusia, pekerjaan semua makhluk hidup memang begini, yang
melakukan pekerjaan apa pun juga ada. Setiap orang saya juga ingin
menyelamatkannya. Selama dia telah belajar Fa, semuanya saya ingin selamatkan,
saya tidak ingin mencampakkan mereka. (Tepuk tangan) Bagaimana pikiran lurus
anda sekalian dapat terbentuk lebih kuat di tengah pengikut Dafa, itu barulah yang
paling agung. Dilakukan dari setiap orang, benar-benar mengubah lingkungan kita ini
menjadi sangat lurus, segala unsur yang tidak lurus semua akan tercerai-berai,
semua praktisi yang berbuat kurang baik niscaya dapat mengetahui kekurangan diri
sendiri, niscaya dapat mendorong mereka berbuat baik.
Wahai manusia, sebuah kehidupan bisa memperoleh Fa hari ini dalam sejarah,
itu bukanlah hal biasa, adalah sangat beruntung! Akan tetapi ketika dia begitu telah
kehilangan Fa, apakah kalian tahu apa yang akan dihadapinya? Sangatlah
mengerikan, karena misi yang mahabesar dan tanggung jawab yang begitu besar
telah diberikan kepadanya, ketika dia tidak dapat menyelesaikannya, maka secara
relatif akan membentuk perbandingan terbalik dengan kesempurnaan sebuah
kehidupan; kehidupan tersebut benar-benar akan masuk ke dalam pintu gerbang
yang tanpa jalan hidup. Anda sekalian juga tidak dapat sembarangan
mencampakkan seseorang dari saya, tak peduli orang tersebut mempunyai
kesalahan apa pun, dia adalah seorang yang bagaimanapun, saya selalu ingin
memberi mereka kesempatan. Tentu saja dalam masyarakat manusia, pada
hakikatnya ada sekelompok orang di dunia sudah tidak dapat tertolong lagi, itu
terserah mereka. Hari ini yang saya ajarkan terutama adalah pengikut Dafa kita
harus melakukan lebih baik, manusia yang telah memperoleh Fa harus disayangi.
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Bagi yang melakukannya dengan tidak baik, pikirkanlah dengan saksama,
jangan sekali-kali memperolok-olokkan belas kasih Shifu. anda boleh tidak percaya,
anda juga boleh berjalan di jalur anda, akan tetapi sekali lagi saya katakan,
munculnya sebuah peristiwa yang begitu besar di masyarakat manusia, penampilan
kelompok manusia yang begitu besar dalam masyarakat, Fa yang saya Li Hongzhi
ajarkan adalah sesuatu yang sepanjang zaman manusia ingin tahu, ingin
mendapatkan namun tidak juga pernah dapat, (tepuk tangan) semua ini sama sekali
bukanlah kebetulan. Pikirkanlah dengan tenang, mereka yang belum melakukannya
dengan baik, jangan sampai karena tidak mempunyai akal budi dan karena
keterikatan manusia sehingga memusnahkan keabadian diri sendiri. (Tepuk tangan)
Demikianlah pembicaraan saya, terima kasih kepada kalian semua. (Tepuk
tangan meriah jangka panjang)

67

