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28 Februari 2004 di Los Angeles
Salam untuk anda sekalian! (Salam untuk Shifu! Tepuk Tangan) Babak
penganiayaan ini telah berlanjut beberapa tahun. Akan tetapi, bagi kehidupankehidupan jahat, lingkungan dan kesempatan mereka untuk bertahan hidup makin lama
sudah makin kecil, orang-orang jahat yang menciptakan penganiayaan ini di dunia juga
kian hari kian susah melewati hidupnya. Ditinjau dari keseluruhan situasi pelurusan Fa,
dewasa ini manusia di dunia makin lama sudah makin jelas terhadap penganiayaan
yang diciptakan oleh ampas manusia dan sampah masyarakat ini, terutama orangorang di daratan Tiongkok semuanya sedang sadar terbangun, orang-orang semua
juga telah dapat melihat jahatnya penganiayaan ini, juga tahu sebab dari penganiayaan
ini, dapat dikatakan, keadaan dewasa ini makin menguntungkan bagi pengikut Dafa
untuk mengklarifikasi fakta, menyelamatkan manusia di dunia serta menyingkap
penganiayaan. Dikarenakan akhir-akhir ini setelah kejahatan dibasmi, mayoritas
manusia di dunia dapat berpikir dengan sadar, dapat secara arif memikirkan masalah
penganiayaan terhadap Falun Gong, hal tersebut membuat orang-orang jahat makin
lama sudah makin sulit untuk tetap mempertahankan penindasan. Oleh karena
terbangunnya kesadaran manusia di dunia, membuat kejahatan juga merasa takut,
manusia tidak lagi mau dijadikan kambing hitam oleh mereka, hal ini bagi unsur
kejahatan dan orang-orang jahat sudah betul-betul tidak dapat mempertahankan
penindasan jahatnya, tetapi mereka ibarat menunggang harimau sulit untuk turun. Di
saat kejahatan sedang beringas dan sedang irasional, penganiayaan meningkat
setingkat demi setingkat, bagaimanapun juga tidak akan berhasil, sehingga makin lama
makin beringas. Sekarang saya lihat sudah meningkat sampai puncaknya, ingin turun
juga sudah tidak dapat turun, tidak dapat turun juga tidak dapat tetap berpijak.
Penindasan jahat ini telah terlihat jelas oleh orang-orang di dunia, namun luka yang
diakibatkan oleh penganiayaan yang ekstrem jahat ini terhadap pengikut Dafa adalah
sangat besar, lagi pula di dalam sejarah belum pernah ada sebuah penganiayaan yang
demikian jahat dan bengis. Dibicarakan dari perspektif lain, apa yang dilakukan
terhadap Dafa dan pengikut Dafa, semua itu sama dengan dilakukan terhadap diri
mereka sendiri, karena kelak mereka sama juga harus membayarnya dengan berlipat
ganda.
Dalam alam semesta terdapat bajik dan jahat, positif dan negatif, baik dan buruk,
semua ini juga dapat menyebabkan saling menghidupi dan saling membatasi di dalam
alam semesta. Sesungguhnya manusia tidak dapat melihatnya, sedangkan orang jahat
lebih-lebih tidak terpikirkan, penganiayaan ini sejak awal sudah dibuat akan berakhir
dengan kegagalan, di dalam prosesnya malah membuat pengikut Dafa berhasil dalam
kultivasi. Dapat juga dikatakan, motif orang-orang jahat memang adalah jahat, tetapi
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justru telah memberikan sebuah lingkungan bagi pengikut Dafa untuk menunaikan diri
sebagai pengikut Dafa. Tentu saja saya tidak menginginkan keadaan semacam ini
muncul. Di dalam penganiayaan, saya dan pengikut Dafa juga sedang
menghentikannya, agar semua makhluk tidak berbuat dosa terhadap Dafa. Kehidupan
yang tak tertolong itu semata-mata justru ingin berbuat jahat, sebaliknya mereka tidak
dapat memahami prinsip bahwa di dalam setiap kata dan perbuatan, sama-sama
menimbulkan efek yang positif dan negatif. Oleh karena di dalam tingkatan alam
semesta lama ini terdapat prinsip saling menghidupi dan saling membatasi, serta dua
jenis unsur positif dan negatif, maka dalam melakukan pekerjaan apa pun akan
menghasilkan satu positif dan satu negatif secara bersamaan, termasuk melakukan hal
apa pun di dalam masyarakat manusia, juga akan muncul manifestasi yang bersamaan
dari dua jenis unsur tersebut. Termasuk manusia mengucapkan sepatah kata,
melakukan suatu hal, bahkan timbul sebuah niat, semuanya akan memanifestasikan
dua jenis unsur positif dan negatif. Sama seperti penganiayaan ini, anda sekalian tentu
sudah jelas akan tujuannya, titik tolaknya juga sangat jahat, akan tetapi hasilnya ialah
di saat melakukan perbuatan jahat bersamaan malah membuat pengikut Dafa ditempa
menjadi dewasa di dalam anti penganiayaan ini, lagi pula makin berat penganiayaan
akan makin dapat menghasilkan pengikut Dafa, orang jahat sama sekali tidak mengerti
prinsip ini. Bagi saya sebagai Shifu ini, di dalam pelurusan Fa, saya mutlak tidak
mengakui dengan menggunakan penganiayaan jahat ini untuk menguji pengikut Dafa,
pengikut Dafa juga jangan menganut pemikiran yang keliru bahwa dengan
menanggung penganiayaan maka dapat berhasil kultivasi mencapai tingkat tinggi. Dafa
dan pengikut Dafa anti penganiayaan, ini juga merupakan kewajiban sebagai pengikut
Dafa. Jika tidak berkultivasi di atas Fa, dengan menanggung penganiayaan itu sendiri
juga tidak dapat berhasil kultivasi mencapai lebih tinggi, lebih-lebih tidak dapat
mencapai kriteria sebagai pengikut Dafa. Tidak mengakui apa yang disebut kondisi
yang diberikan oleh kekuatan lama, karena di dalam pelurusan Fa saya dapat
membuat segala makhluk hidup berasimilasi dengan Dafa, sama sekali tidak perlu
menempa pengikut Dafa di dalam kejahatan semacam ini. Pelurusan Fa pasti berhasil,
pengikut Dafa pasti berhasil. Dengan mereka berbuat demikian, pengikut Dafa saya
dapat berhasil, mereka tidak berbuat demikian pengikut Dafa saya juga dapat berhasil,
hanya saja kejahatan bersikeras ingin berbuat begini, dengan demikian akan
mengganggu pelurusan Fa, akan membuat mereka berdosa di dalam melakukan
kejahatan, akan membuat banyak kehidupan dan manusia di dunia, termasuk mereka
sendiri disingkirkan. Di dalam alam semesta betul-betul termanifestasi unsur semacam
ini yang eksis bersamaan berupa satu positif satu negatif, satu keuntungan dan satu
kerugian.
Manusia tidak dapat melihat jelas prinsip ini. Manusia biasa ingin melakukan suatu
hal di tengah masyarakat, sesungguhnya di saat niatnya timbul atau pekerjaan mulai
dilakukan, sudah akan memerankan dua macam efek. Dahulu orang Xiulian
mengatakan "baik buruk timbul dari sebuah pikiran manusia," satu tingkat makna yang
lain dari perkataan ini ialah, proses dari suatu peristiwa betul-betul dapat menimbulkan
dua macam efek. Di dalam penganiayaan pengikut Dafa, mereka tidak menyangka
malah dapat menempa pengikut Dafa, ini adalah yang tak terpikirkan oleh mereka.
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Dahulu prinsip alam semesta memanglah begini yang mutlak memanifestasikan satu
positif dan satu negatif secara bersamaan. Masyarakat manusia juga demikian, hal
tersebut termanifestasi di segala sesuatu, manusia biasa ingin melakukan sesuatu
selalu timbul satu positif dan satu negatif, satu kebaikan dan satu keburukan. Misalnya
ada orang ingin mencaci atau memukul seseorang yang tidak disukai, di dalam cacian
atau pukulannya bersamaan juga memberikan De kepada pihak lawan, lagi pula di
kemudian hari masih harus membayarnya secara pokok, ini dibicarakan dari aspek
yang tidak terlihat oleh manusia. Yang dapat terlihat oleh manusia juga demikian,
misalnya ketika seseorang mendidik anaknya sendiri, sering kali ingin agar mereka
menjadi orang yang unggul di dalam masyarakat, namun tidak terpikirkan anak tersebut
makin jauh dari tulus murni dan kebajikan, makin jauh dari karakter alam semesta,
makin jauh dari Dewa. Orang takut anaknya sendiri mengalami kerugian, lalu
mengajarkan anaknya bagaimana untuk balik menguasai orang lain, sesungguhnya
manusia tidak terpikirkan, ketika anda memberi tahu dia berbuat demikian, malah
secara dasar telah merusak moralitas dan kebajikan seseorang. Manusia melakukan
hal apa pun selalu akan timbul dua macam efek ini.
Penganiayaan terhadap pengikut Dafa beberapa tahun ini juga sepenuhnya telah
memanifestasikan keadaan yang demikian. Sebuah kekuasaan bagaimana dapat
merampas keyakinan seseorang? Bagaimana dapat merampas kebebasan pemikiran
seseorang? Ini tidak pernah ada dalam sejarah, bagaimana mungkin berhasil dilakukan?
Demi mencapai tujuan tersebut bahkan peradaban kuno sejak beberapa ribu tahun
seluruhnya ingin dihancurkan, hal-hal yang mempertahankan standar moralitas
manusia sejak dahulu beberapa ribu tahun semuanya ditolak, semuanya diganyang,
masih ingin "menginjakkan sebuah kaki di atasnya" agar "selamanya tak dapat bangkit
kembali." Tak peduli berhasil atau tidak, bersamaan berbuat demikian juga akan
berakibat datangnya balasan bagi yang melakukan hal tersebut, ini adalah yang tak
terpikirkan oleh mereka. Orang Tionghoa yang tidak memiliki kepercayaan sejak
sekarang telah kehilangan standar perilaku moralitas, orang semacam ini berani
melakukan hal apa pun, perbuatan buruk apa pun dapat dilakukan, kebobrokan dalam
masyarakat terjadi pada berbagai aspek, orang Tionghoa sekarang begitu buka mulut
lalu berucap bohong, berucap bohong dianggap wajar seperti kata-kata obrolan,
berbuat hal buruk apa pun tidak merasa malu, dengan demikian kelompok manusia
semacam ini dapatkah membawa manfaat bagi kekuasaan yang telah melakukan hal
tersebut? Semua ini adalah yang tak terpikirkan oleh manusia.
Satu keuntungan dan satu kerugian eksis secara bersamaan, manusia ingin
secara buatan mencapai suatu tujuan di dalam masyarakat manusia biasa, itu sama
sekali tidak dibenarkan. Perubahan apa pun yang pernah terjadi di dalam masyarakat
manusia, gerakan apa pun yang muncul di tengah masyarakat manusia, sesungguhnya
semua dikendalikan oleh Dewa. Hanya dengan Dewa menyuruh manusia melakukan,
dan di bawah pengaruh Dewa, baru dapat muncul keadaan yang berbeda di tengah
masyarakat manusia biasa. Ingin melakukan sesuatu secara buatan manusia, itu tidak
dibenarkan, bagi setan busuk dan Dewa pada ruang dimensi tingkat rendah juga tidak
dibenarkan. Menganiaya orang baik dan orang Xiulian, perbuatan yang irasional ini
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hanya dapat dilakukan oleh orang yang paling jahat dan paling bodoh. Manusia kelak
akan mengenali kembali tentang sejarah, terutama sejarah dalam satu abad terakhir ini,
juga akan dinilai kembali.
Tak peduli bagaimanapun, di dalam anti penganiayaan anda sekalian telah
melihat, pengikut Dafa sedang melangkah menuju dewasa, manusia di dunia juga
makin sadar, bagi kejahatan dan orang jahat yang menciptakan penganiayaan di dunia
sudah makin menuju kemerosotan, segala wewenang dan cara penguasaan yang
mereka gunakan semuanya akan disingkirkan oleh sejarah seiring penganiayaan
terhadap pengikut Falun Gong kali ini. Anda semua juga telah melihat, pasti adalah
demikian. Dengan demikian bagi pengikut Dafa, di bawah situasi semacam ini,
menyelamatkan manusia di dunia dan mengklarifikasi fakta sudah tidak sulit lagi.
Dewasa ini yang terlihat oleh kita adalah keadaan demikian, selanjutnya anda semua
akan lebih mudah untuk mengklarifikasi fakta, karena orang-orang di dunia makin lama
makin mengerti, orang-orang akan dengan inisiatif datang mencari anda untuk
mendengarkan fakta sebenarnya, orang-orang akan datang dengan inisiatif mencari
anda untuk belajar Gong, hal semacam ini segera akan muncul, lagi pula di daratan
Tiongkok masih akan terjadi seluruh rakyat menentang penganiayaan. (Tepuk tangan)
Manusia melakukan apa pun adalah dilakukan untuk dirinya sendiri, penganiayaan
terhadap pengikut Dafa adalah penganiayaan terhadap si penganiaya sendiri, ini
ditentukan oleh karakter alam semesta. Penganiayaan terhadap Falun Gong pada
mulanya juga adalah semacam gerakan seluruh rakyat. Satu keuntungan juga satu
kerugian, coba lihat saja akibat akhirnya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat berhasil
dilakukan oleh manusia. Manusia merasa dirinya hebat, alat propaganda kamu
sekalipun lebih beringas lagi juga tidak berguna, seperangkat benda penipuan dan
pembohongan gaya berandal dihadapkan pada orang Xiulian niscaya tidak berfungsi,
apa yang Dewa tidak izinkan dan kamu lakukan berulang-ulang, setelah selesai Dewa
akan mengadakan perhitungan dengan kamu, memang demikian adanya.
Sebagai pengikut Dafa, anda semua harus lebih sadar, di saat kejahatan belum
sepenuhnya dihancurkan, masih harus giat mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan
manusia di dunia, lakukan dengan baik hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut
Dafa. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa di saat sekarang, semuanya
adalah pengikut Dafa sedang membuktikan kebenaran Fa, semua adalah kalian
sedang menempuh jalan Dewa. Di dalam tahap terakhir jangan mengendurkan diri,
lakukan terus dengan baik hal yang harus anda sekalian lakukan.
Ada sebagian praktisi harus perhatikan, setiap kali begitu saya mengatakan
bahwa kejahatan sudah makin sedikit, sudah makin tidak dapat bertahan, banyak
praktisi lalu merasa, "Oh, urusan lain sudah harus dilepas, saya secara khusus
melakukan pekerjaan Dafa." Ini tidak benar, pengikut Dafa melakukan hal apa pun juga
tidak boleh melangkah ke sisi ekstrem. Kalian hiduplah secara wajar, Xiulian secara
wajar, bersamaan melakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, saat
sekarang beginilah seharusnya. Di tengah masyarakat manusia biasa selain apa yang
harus dilakukan oleh pengikut Dafa, secara formal tidak ada perbedaan apa pun,
secara permukaan sama dengan masyarakat manusia biasa, tetapi anda adalah
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seorang yang Xiulian, demikian kiranya. Apa yang kalian lakukan sekarang ini adalah
merintis jalan bagi masa mendatang, jalan ini memang ditempuh secara demikian. Ini
adalah sebuah jalan yang paling lurus, orang Xiulian di masa mendatang akan merujuk
padanya, oleh sebab itu kalian tidak boleh timbul hal-hal apa pun yang berlebihan, juga
tidak boleh melangkah ke sisi ekstrem apa pun, itu juga akan menciptakan rintangan
dan kerunyaman bagi diri sendiri secara dibuat-buat. Segala pemikiran ekstrem apa
pun juga bukan saya yang menyuruh kalian lakukan, itu mungkin saja merupakan
semacam keterikatan, maka akan mengakibatkan kerunyaman, hal-hal begini kita
sudah banyak mengalami. Saya kira sebagai pengikut Dafa, sudah melangkah sampai
tahap sekarang ini seharusnya sudah sangat jelas terhadap banyak hal, sudah makin
arif, masalah yang ditemui juga sudah tahu apa gerangannya, oleh sebab itu sudah
selayaknya sangat sadar dalam aspek ini, tidak lagi timbul gangguan dikarenakan
beberapa hal seperti ini.
Di samping itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa dewasa ini
adalah sedang membuktikan kebenaran Fa, karena pemahaman dan peningkatan
kalian semuanya datang dari dalam Fa. Maka sebagai pengikut Dafa, kalian tentu
harus membuktikan kebenaran Fa, itu tidak perlu dibicarakan lagi, tetapi segala yang
dilakukan di dalam membuktikan kebenaran Fa adalah dilakukan bagi kalian sendiri,
tidak ada satu hal apa pun yang dilakukan untuk saya, termasuk apa yang saya suruh
kalian lakukan, karena setiap pengikut Dafa di dalam proses melangkah mencapai
kesempurnaan harus membangun keagungan De diri sendiri, khususnya kehidupan
yang diciptakan oleh Dafa, di dalam kalian membuktikan kebenaran Fa semua ini juga
telah tampak ke luar, oleh sebab itu hal-hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa adalah
agung. Termasuk menyebarkan brosur yang kelihatannya sangat sederhana,
mengutarakan fakta kebenaran kepada orang-orang, pergi ke Konsulat RRT
memancarkan pikiran lurus,1 berbagai bentuk pembuktian kebenaran Fa dari pengikut
Dafa yang meliputi bidang pemerintahan, masyarakat, komunitas, pengelolaan media,
dan lain-lain -- semua ini juga sedang menegakkan keagungan De bagi diri sendiri,
semuanya juga sedang melangkah menuju jalan kesempurnaan yang terakhir. Dapat
juga dikatakan segala sesuatu yang kalian lakukan, termasuk sebuah hal kecil, juga
dilakukan untuk diri sendiri, tidak ada satu pun yang dilakukan untuk Dafa, juga tidak
ada satu pun dilakukan untuk saya sebagai Shifu ini. (Tepuk tangan)
Di kemudian hari kalian semua akan melihat, selain ada yang perlu dibicarakan di
dalam konferensi Fa, saat biasa saya jarang sekali membicarakan sesuatu apalagi,
karena setiap orang perlu menempuh jalan sendiri, setiap orang juga harus menempuh
jalannya sendiri, dengan begitu baru dapat membangun keagungan De, oleh sebab itu
saya tidak dapat seperti dulu lagi kapan saja dan di mana saja selalu mendorong kalian
untuk melangkah maju. Periode yang semata-mata belajar Fa dan Xiulian pribadi
sudah berlalu, sekarang ini adalah pengikut Dafa sedang menyempurnakan hal-hal
yang terakhir dari kalian, serta segala sesuatu yang kalian butuhkan. Kelihatannya
seperti sedang melakukan sesuatu untuk Dafa, ada juga orang yang berpikir, "Saya
sedang berbuat sesuatu untuk Shifu, karena Shifu menyuruh saya melakukannya."
1

Memancarkan pikiran lurus – Fa Zhengnian (發正念).
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(Tersenyum) Sesungguhnya bukan demikian, saya suruh anda melakukan juga adalah
dilakukan untuk anda sendiri.
Fa tidak dapat dirusak oleh kehidupan apa pun, ia adalah datang secara bawaan,
ia sudah jadi terbentuk, semata-mata diajarkan kepada semua makhluk, untuk
menyelamatkan semua makhluk, sedangkan bentuk manifestasi yang konkret dari Fa
ada seberapa banyak kehidupan yang dapat melihat? Itu sungguh sulit, tidak terlihat,
maka tidak dapat melihat hakikat dari Fa. Falun yang dapat kalian lihat itu hanyalah
bentuk dari Gong, sedangkan roda yang benar-benar menetapkan Fa, kehidupan pada
umumnya sulit sekali untuk dapat melihat, sekalipun pada tingkat tinggi juga tidak dapat
melihat. Siapa yang dapat benar-benar sampai merusak Fa? Siapa pun juga tidak
dapat merusaknya.
Saya pernah mengatakan kepada anda sekalian, sangat sulit untuk
menyelamatkan semua makhluk hidup, jika ingin agar kehidupan pada setiap tingkat
secara keseluruhan dapat memperoleh Fa, dapat diselamatkan, maka harus memilih
tingkat kehidupan paling rendah dari alam semesta, yaitu pada tingkat manusia ini
untuk mengutarakan Fa, dengan demikian kehidupan dari setiap tingkat semua dapat
mendengarnya. Dengan mengutarakan Fa di sini, bagi manusia di sini siapa yang
mendengarkan Fa? Tentu harus ada kehidupan semacam ini, kehidupan demikian
adalah pengikut Dafa sekarang ini. (Tepuk tangan) Pelurusan Fa harus memilih sampai
tahap terakhir dari proses "terbentuk-bertahan-rusak-musnah"-nya alam semesta lama,
yaitu pada saat yang paling sulit menyelamatkan semua makhluk dan seluruh badan
cakrawala. Tujuan dari diciptakannya Triloka pada mulanya adalah untuk digunakan
bagi pelurusan Fa pada tahap ini, dengan demikian siapa sebagai makhluk-makhluk
dalam Triloka, kehidupan bagaimana yang berada di sini, di kemudian hari butuh
kehidupan yang bagaimana dan cara eksistensi kehidupan yang bagaimana, termasuk
cara pemikiran, tingkah laku, kebudayaan, dan lain-lain dari kehidupan tersebut, semua
ini akan terbentuk dalam proses sejarah. Tetapi dilihat dari pelurusan Fa,
pengaturannya sangat tidak memenuhi syarat, ini dikarenakan terbentuknya kekuatan
lama. Dapat juga dikatakan, banyak aspek dari manusia bukanlah secara kebetulan,
semuanya teratur. Justru karena dia sangat teratur, sehingga kelihatannya sangat
wajar. Tetapi di saat Fa diajarkan, dapatkah pengikut Dafa melangkah masuk ke dalam
pintu Dafa, apakah masih tetap berkultivasi seandainya muncul tahap cobaan,
dapatkah pada akhirnya melangkah mencapai kesempurnaan, dapatkah pengikut Dafa
berbuat baik di dalam membuktikan kebenaran Fa apabila terjadi penganiayaan atau
berbagai bentuk gangguan lainnya, dalam aspek-aspek tersebut ditentukan oleh pribadi
masing-masing. Oleh karena itu di dalam membuktikan kebenaran Fa, anda sekalian
juga telah melihat masih terdapat sebuah masalah, yaitu dengan munculnya kekuatan
lama membuat pelurusan Fa dan pengikut Dafa mengalami gangguan yang serius.
Tetapi walau bagaimanapun diganggu, hal yang dilakukan betapa jahat lagi, coba anda
sekalian menolehkan kepala lihat ke belakang, sesungguhnya semua itu belum keluar
dari pusat telapak tangan Buddha Tathagata, (tepuk tangan) dijamin adalah demikian.
Bagaimanapun kekuatan lama, setan busuk dan orang-orang jahat ingin berbuat
sesuatu, pada akhirnya tetap harus diselesaikan menurut tuntutan pelurusan Fa saya.
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Berbagai macam gangguan yang muncul di tengah proses, maupun beragam kondisi
penampilan dari sebagian praktisi, tak lain adalah kondisi yang ditampilkan oleh
kehidupan alam semesta lama pada masa terakhir dari "terbentuk-bertahan-rusakmusnah," berupa sejumlah gangguan terhadap pelurusan Fa, tetapi terhadap Dafa
sendiri siapa pun juga tidak dapat merusaknya, sedangkan pengikut Dafa walau
mengalami penderitaan apa pun akhirnya juga akan melangkah menuju Dewa.
Anda sekalian telah mengetahui sebuah prinsip di dalam Fa, dalam alam semesta
ini, penderitaan yang dialami oleh kehidupan apa pun tidak akan ditanggung dengan
percuma, terutama seorang yang berkultivasi Dafa, lagi pula adalah pengikut Dafa di
masa pelurusan Fa, asalkan pada akhirnya masih berada di dalam Fa, biarpun
bagaimana hasilnya, yang menanti anda adalah pencapaian kesempurnaan. Dapat
juga dikatakan, walaupun kejahatan bagaimana menganiaya juga tidak dapat mencapai
tujuan, pada akhirnya tetap akan sempurna dan harmonis menurut hasil semestinya
dari pelurusan Fa, beginilah kiranya. Dengan timbulnya gangguan terhadap pelurusan
Fa, maka di dalam pelurusan Fa akan memanfaatkan situasi gangguan ini untuk
dilakukan, pada akhirnya tetap harus mencapai tujuan yang dibutuhkan oleh pelurusan
Fa, pasti adalah demikian.
Di kemudian hari setelah pengikut Dafa berhasil melewati kultivasi, anda sekalian
lihatlah semua itu, pasti adalah demikian. Sebagai Dewa dalam alam semesta, ketika
dia melihat alam semesta di tengah jatuh bangunnya menuju proses terakhir dari
"terbentuk-bertahan-rusak-musnah" yang mengerikan, maka siapa pun juga tidak ingin
musnah, semuanya ingin melindungi diri. Jika ingin melindungi diri harus dapat
menyelamatkan segenap alam semesta, tetapi semua makhluk hidup telah berupaya
dengan segala cara juga tidak dapat mencapai tujuan. Apalagi cara yang dipikirkan dan
hal-hal yang dilakukan oleh kehidupan saat sekarang tidak dapat dikategorikan baik,
sekalipun kehidupan yang lebih tinggi juga tidak dapat dikatakan mereka itu baik
sepenuhnya dan bagus sepenuhnya, maka semuanya tidak dapat mencapai tujuan.
Sedangkan semua makhluk dalam alam semesta juga telah melihat akibat yang
mengerikan dari tahap terakhir ini, semuanya ingin berbuat sesuatu, maka
mengakibatkan timbulnya kekuatan lama dalam alam semesta.
Pelurusan dari segenap alam semesta berlangsung sampai tahap sekarang ini,
sesungguhnya saya sudah tidak dapat mengutarakannya secara tepat dengan
menggunakan
bahasa
manusia,
bahasa
manusia
sudah
tidak
dapat
mengungkapkannya, semua hanya diumpamakan secara garis besar, hal-hal yang
pada mulanya ingin dilakukan semuanya sudah dilakukan, sesungguhnya alam
semesta kita sendiri sudah selesai dikerjakan, (tepuk tangan) hanya tinggal unsurunsur terakhir yang menjaga eksistensi badan langit mahabesar ini, unsur-unsur
tersebut semuanya berupa benda yang secara dasar menyekat permukaan manusia.
Dewasa ini kondisi yang ditampilkan oleh masyarakat manusia sangat mirip
dengan situasi pelurusan Fa alam semesta, makin lama sudah makin jelas, saya kira
situasi demikian mungkin akan berubah dengan lebih cepat. Saat setelah dimulainya
Fa meluruskan dunia manusia, itu betul-betul sudah berimplikasi pada manusia. Saat
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dimulainya pelurusan Fa, bagian Triloka ini sudah dikepung, dengan demikian Triloka
sudah terpisah dengan badan langit alam semesta yang semula, makhluk hidup di
tingkat atas tidak dapat berkomunikasi dengan makhluk hidup yang di bawah, kelak
saat melakukan hal-hal manusia juga tidak ada hubungan apa pun dengan luar Triloka.
Pada masa akhir-akhir ini makhluk hidup di tingkat atas juga telah melihat semua ini,
mereka berduyun-duyun reinkarnasi turun ke bumi sebelum pelurusan Fa, oleh sebab
itu manusia terlihat masih berupa kulit manusia ini, sesungguhnya di dalam kulit
manusia sudah bukan manusia yang semula. Ada banyak kehidupan tingkat tinggi
datang lahir menjadi manusia untuk memperoleh Fa, dan juga ada banyak merupakan
kehidupan yang datang dari badan langit alam semesta berbeda yang sangat jauh.
Sesungguhnya di dalam pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa kali ini, masih ada
banyak orang yang seharusnya memperoleh Fa, namun karena berbagai alasan sejak
awal telah dipisahkan oleh kekuatan lama, tidak memperkenankan mereka
memperoleh Fa, bahkan ada sebagian malah telah berbuat dosa yang tak dapat
ditebus di dalam penganiayaan kali ini, sehingga bakal menghadapi penyingkiran, ada
juga sebagian tidak berbuat dosa terhadap Dafa tetapi juga sudah tidak dapat Xiulian,
mereka akan menjadi manusia dalam era baru di masa mendatang, semua ini adalah
hal-hal yang akan datang.
Selanjutnya saya secara sambilan membicarakan satu hal, belakangan ini ada
banyak pengikut Dafa telah menulis sejumlah buku. Saya telah membacanya secara
singkat pada beberapa artikel tertentu, titik tolaknya semua baik sekali, yang ditulis
isinya banyak adalah tentang Xiulian, penganiayaan dan anti penganiayaan, akan
tetapi tidak boleh diedarkan di antara pengikut Dafa. Tanggapan di muka ini adalah
pasti, anda sekalian sedang membuktikan kebenaran Fa dengan bentuk tulisan artikel,
ini adalah sedang menyelamatkan manusia di dunia, yang dilakukan adalah sesuatu
yang memang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Tetapi anda sekalian juga tahu,
pengikut Dafa akan mencapai kesempurnaan, maka hal apa pun juga tidak boleh
mengganggu bentuk pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa sekarang ini, ini
adalah masalah penting yang berhubungan. Selain belajar Fa, hal apa pun juga tidak
boleh disisipkan masuk, oleh karena itu benda apa pun yang bukan milik Dafa itu
sendiri secara mutlak tidak dapat diedarkan di antara pengikut Dafa, secara mutlak
tidak boleh menimbulkan gangguan bagi pengikut Dafa.
Dahulu saya pernah membicarakan tentang masalah ini. Sekarang di bawah
situasi yang khusus, di bawah kondisi yang khusus, dan juga muncul bentuk khusus
dari penganiayaan ini, maka saya katakan lagi sejenak tentang hal ini. Buku-buku
tersebut boleh diedarkan di tengah masyarakat manusia biasa, pengikut Dafa juga
boleh bantu membuatkan iklan dengan menggunakan media yang dikelola oleh
pengikut Dafa, juga boleh disebarluaskan di tengah masyarakat manusia biasa, anda
sekalian boleh bantu melakukannya, semua adalah hal yang baik, hanya saja tidak
boleh menimbulkan gejolak di antara pengikut Dafa. Selanjutnya pada saat konferensi
Fa, selain buku-buku Dafa, segala materi, kaset, VCD dan lainnya yang bukan dari Fa
itu sendiri, jangan dijual pada saat konferensi Fa, lebih-lebih tidak boleh menjadikan
konferensi Fa dan praktisi sebagai pangsa pasar, tidak boleh mengambil keuntungan
8

dari pengikut Dafa, materi penyebaran Fa dan materi klarifikasi fakta harus dilimpahkan
ke masyarakat, demikianlah seharusnya.
Di bawah ini saya gunakan sepotong waktu, menjawab pertanyaan bagi anda
sekalian. (Tepuk tangan) Kalian boleh menyerahkan lembaran pertanyaan, sekarang
kita mulai.
Pengikut: Bolehkah menggunakan jalur hukum menyelesaikan perbuatan polisi
Perancis?
Shifu: Di saat pemimpin Tiongkok mengunjungi Perancis, anda sekalian pergi
mengajukan permohonan, bersamaan juga menyatakan sambutan, ini seharusnya
adalah hal yang sangat baik, namun para berandal dalam komplotan penganiaya Falun
Gong justru ingin membuat gara-gara, agar polisi Perancis yang tidak mengerti fakta
sebenarnya melakukan pengacauan dan gangguan terhadap para praktisi. Peristiwa ini
sendiri tentulah diciptakan oleh kejahatan, adalah diciptakan oleh orang-orang dari
komplotan berandal yang menganiaya Falun Gong. Sebagai instansi penegak hukum
dari sebuah negara demokrasi, telah sepenuhnya menuruti komando dari sebuah
negara lain, sebuah pemerintah yang dikendalikan oleh kejahatan untuk melanggar
HAM, bagi negara yang menjunjung demokrasi dan menjunjung HAM, saya kira ini
adalah peristiwa yang tidak terhormat, kita melalui jalur hukum menyelesaikan masalah
ini adalah layak sepenuhnya.
Pengikut: Pengikut Dafa Thailand kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Ada praktisi tidak dapat berpikiran tenang di saat mengklarifikasi fakta, katakatanya terlalu ekstrem.
Shifu: Kita sebagai pengikut Dafa dalam melakukan hal apa pun juga harus dilakukan
atas dasar niat baik dan berpikiran tenang. Baik mengklarifikasi fakta kepada orangorang maupun ikut serta dalam suatu kegiatan, juga harus membuat orang-orang dapat
melihat kebaikan dan kebajikan pengikut Dafa, jangan sekali-kali melakukan perbuatan
apa pun yang ekstrem. Di tengah anda menyelamatkan semua makhluk dan
mengklarifikasi fakta, jika anda berbicara secara ekstrem kepadanya juga tidak dapat
memerankan efek yang positif, karena ketidak-baikan anda itu tidak dapat menceraiberaikan unsur-unsur jahat yang ada di benak pikiran orang yang diracuni, maka anda
tentu tidak dapat memerankan efek yang positif.
Saya sudah pernah katakan kepada anda sekalian, bahwa kebaikan itu bukan
ditampilkan dengan pura-pura, juga bukan suatu kondisi yang dipertahankan secara
permukaan, kebaikan itu adalah benar-benar muncul dari lubuk hati, itu adalah melalui
Xiulian baru dapat diperoleh, baru dapat ditampilkan. Di hadapan makhluk hidup,
perkataan anda begitu keluar dari mulut, pikiran anda begitu bergerak, akan dapat
membuat unsur-unsur buruk tercerai-berai, akan dapat membuat benda buruk yang
meracuni manusia, yang berada di dalam unsur pikiran manusia tercerai-berai, dengan
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demikian manusia akan mengerti, anda niscaya dapat menolongnya. Tanpa anda
memiliki efek kekuatan yang dahsyat dari kebaikan sejati, anda tentu tidak dapat
membuatnya tercerai-berai, maka di dalam anda mengklarifikasi fakta tidak dapat
membawa efek. Terutama dilakukan secara ekstrem, saya beri tahu anda sekalian,
mutlak tidak dapat memerankan efek yang baik, ini dikarenakan kemampuan dari
Xiulian anda tidak dapat diwujudkan, kebaikan anda tidak dapat diwujudkan. Oleh
sebab itu dalam segala hal juga tidak boleh menganut pemikiran yang beroposisi, ingin
bertengkar dengan orang lain, semua itu tidak benar, tidak boleh ekstrem, sekalipun
pergi ke Konsulat RRT. Terhadap manusia masih harus berbelas kasih, terhadap
kehidupan jahat lain halnya, kita di dalam memancarkan pikiran lurus memberantas
kejahatan yang tidak termasuk manusia, serta iblis dan setan yang melakukan
penganiayaan, bagaimanapun anda memperlakukan setan-setan busuk dan tangan
hitam, itu tidak ada masalah, tetapi terhadap manusia harus baik. Bukankah kita
menyelamatkan manusia? Seyogianya menyelamatkan manusia di dunia, jika tidak
baik terhadap manusia dapatkah anda menyelamatkannya?
Pengikut: Setelah kehidupan tumbuh menjadi banyak, ada yang kemudian timbul
egonya, lalu jatuh ke bawah, apakah ini salah satu sebab dari bobroknya alam semesta?
Di masa mendatang apakah masih ada kehidupan yang begitu banyak?
Shifu: Egois adalah sifat dasar dari alam semesta masa lalu, "terbentuk-bertahanrusak-musnah" serta "lahir-tua-sakit-mati", juga merupakan keniscayaan yang terbawa
oleh sifat tersebut. Fa di masa mendatang adalah sempurna dan harmonis, adalah
demi kepentingan umum, oleh karena berubahnya sifat dasar alam semesta, juga
membuat proses alam semesta, ciri khas kehidupan mengalami perubahan yang
mendasar. Sifat dasar alam semesta dan ketidak-murnian kehidupan, terus hingga
jatuhnya kehidupan yang telah bobrok, semuanya disebabkan oleh "terbentukbertahan-rusak-musnah," seolah tidak ada hubungan langsung dengan sifat dasar.
Anda sekarang sedang menggunakan pikiran manusia untuk memikirkan hal-hal
Dewa, bukan demikian halnya. Karena banyak atau sedikitnya kehidupan dalam alam
semesta ada ketentuan, tidak ada kaitannya dengan hal apakah kehidupan itu akan
berubah menjadi rusak atau tidak.
Dewa berada di mana-mana, kehidupan berada di mana-mana, banyaknya tak
terhitung. Anda semua tahu, di dalam udara ini ada berapa banyak partikel yang
membentuk udara. Segala benda yang dapat terlihat saat kita membuka mata, adalah
terdiri dari partikel setingkat lebih besar yang terbentuk oleh partikel mikroskopis dan
partikel lebih mikroskopis. Pada setiap tingkat partikel terdapat kehidupan, lagi pula
pada setiap tingkat partikel masih ada kelompok kehidupan yang sangat besar, ruang
dimensi yang diwujudkan terdapat perbedaan. Semua ini tidak dapat dilihat dengan
cara ilmu pengetahuan, namun dia betul-betul eksis. Banyaknya sudah sampai taraf
demikian, ambillah sebutir tanah, di atasnya juga terdapat kehidupan yang tak terhitung.
Di sini yang dimaksud bukan bakteri, jika anda dapat memperbesar sebuah partikel
hingga sebesar bumi, coba anda lihatlah di atasnya terdapat berapa banyak kehidupan?
Sebutir tanah kecil ini masih bukan partikel yang paling mikroskopis, jika demikian,
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partikel yang lebih mikroskopis, partikel yang lebih-lebih mikroskopis, tingkat
mikroskopisnya hampir tak berakhir, ini dibicarakan dari mikroskopis. Lalu mengenai
partikel yang lebih besar, ada berapa banyak kehidupan pada badan langit raksasa di
tingkat makroskopis yang lebih besar, lebih besar lagi dibandingkan molekul? Secara
keseluruhan terdapat berapa banyak kehidupan? Alam semesta adalah sebuah badan
langit yang makmur, yang besarnya tiada banding, di dalam segalanya terdapat
kehidupan, segalanya juga adalah kehidupan, begitu banyaknya kehidupan hingga di
mana saja dia berada. Baik buruknya kehidupan tidak ada kaitannya dengan banyak
atau sedikitnya kehidupan, panjang pendeknya satuan waktu dari segala kehidupan
disebabkan oleh ketentuan dari karakter alam semesta dahulu, keadaan lampau
disebabkan oleh hukum "terbentuk-bertahan-rusak-musnah," Fa di masa mendatang
adalah sempurna dan harmonis.
Pengikut: Rupa saat ini apakah sama dengan Yuanshen, serta wujud setelah berhasil
berkultivasi?
Shifu: Hal ini dulu pernah dibicarakan, makin meningkat ke atas akan makin indah,
makin muda, kelihatannya masih seperti anda. Biarpun sekarang anda berusia tua,
usia menengah ataupun muda, mungkin Yuanshen anda bukanlah demikian, namun
makin naik ke atas makin indah, makin cantik, hal ini sudah pasti. Yang disebut indah,
tentu termasuk cantik. Dengan demikian setelah mencapai tingkat sangat tinggi,
misalnya berkultivasi mencapai suatu tahap, akan merasa begitu cantik sehingga tidak
sama dengan rupa sekarang, sama sekali tidak seperti manusia di bumi, ini adalah
manifestasi dari taraf kondisi yang disebabkan oleh peningkatan dari manusia
mencapai tingkat tersebut.
Pengikut: Pada bagian mana dari tubuh akan lebih terasa kuatnya energi?
Shifu: Ini pasti diajukan oleh praktisi baru. Tidak ada perbedaan, di mana saja sama
kuat, hanya saja bagian sensitif pada tubuh anda sendiri tidak sama. Di mana sensitif,
anda merasa di situ lebih kuat bukan? Di bawah pengaruh Gong, perubahan pada
tubuh anda adalah sama.
Pengikut: Di daratan Tiongkok ada sebagian praktisi dikarenakan rasa takut sehingga
tidak melangkah ke luar, bagaimana masa depan mereka?
Shifu: Hal tersebut dewasa ini saya juga tidak ingin memberikan kesimpulan.
Sesungguhnya anda semua juga sudah sangat jelas, seseorang yang telah
memperoleh manfaat di dalam Dafa, di saat Dafa mengalami musibah, demi
melindungi diri sendiri dia tidak sanggup berkata benar, orang demikian dapatkah
diselamatkan? Ambil sebuah contoh yang sederhana saja, di saat dia mengalami
bahaya, seseorang telah menolongnya, sebaliknya melihat orang yang menolong dia
itu juga mengalami musibah, dia malah tidak peduli, apakah dia itu orang baik?
Kehidupan yang diciptakan oleh Dafa, hidup baru yang diberikan oleh Dafa, di saat
pengikut Dafa sedang dianiaya, di saat muncul situasi yang merusak Dafa seperti ini,
anda malah tidak dapat membela Dafa, apakah itu pengikut Dafa? Bahkan minimal
sebagai seorang yang baik juga tidak memenuhi syarat, lagi pula anda adalah orang
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yang benar-benar telah memperoleh manfaat. Dipandang dari mata Dewa ini adalah
kehidupan yang paling buruk, lebih buruk dari mereka yang secara langsung
menganiaya Dafa, karena orang yang menganiaya pengikut Dafa belum memperoleh
manfaat dari Dafa, maka dia lebih buruk daripada orang-orang jahat itu. Lagi pula ini
adalah Dafa yang menciptakan segenap kehidupan alam semesta. Perihal bagaimana
menanganinya, ada kriteria Fa yang menentukan.
Pengikut: "Mengikis habis pikiran berlebihan, maka tidak sulit berkultivasi menjadi
Buddha," yang dimaksud pikiran berlebihan apakah karma pikiran?
Shifu: Benar, yang paling banyak direfleksikan oleh karma di dalam pikiran adalah
pemikiran yang kacau-balau, berpikir yang bukan-bukan, semuanya adalah keterikatan
manusia, kebanyakan adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu yang memuaskan
diri, khayalan ingin mendapatkan sesuatu namun tak mungkin didapatkan, maka jadilah
pikiran yang berlebihan, menguras pikiran dengan sia-sia, (tertawa) demikianlah artinya.
Pengikut: Sudut pandang pemberitaan pers Taiwan, bagaimana menitikberatkan
perbandingan antara dua daratan?
Shifu: Sudut pandang pemberitaan pers Taiwan bagaimana menitikberatkan
perbandingan antara dua daratan? Pertanyaan ini belum ditulis dengan jelas,
sesungguhnya yang ingin anda katakan adalah sikap berbeda yang dipegang atas
masalah Falun Gong. Perihal bagaimana memperbandingkan? Sikap antara dua
daratan itu sendiri sudah menjadi perbandingan. Nenek moyang yang sama,
kebudayaan yang sama, dua tempat mempunyai dua macam sikap terhadap Dafa,
bukankah itu sendiri sudah merupakan perbandingan? Di dalam artikel klarifikasi fakta
boleh menggunakan cara perbandingan agar orang-orang di dunia melihatnya.
Pengikut: Terhadap kelompok kapitalis besar, bagaimana kita mengklarifikasi fakta
kepada mereka?
Shifu: Sampai tahap sekarang ini, saya tidak membedakan dia itu kelompok kapitalis
besar ataupun kecil, pokoknya yang harus ditolong kita tolong, yang harus dilakukan
kalian lakukan, yang dapat ditolong maka tolonglah, yang dapat dilakukan maka
lakukanlah. Ingin memperoleh pertolongan atau tidak, itu adalah urusan manusia
sendiri.
Pengikut: Di daerah kami ada seorang pengikut Dafa karena sibuk dengan pekerjaan
Dafa sehingga mengabaikan kewajiban yang harus dipikulnya dalam keluarga.
Shifu: Praktisi yang mengajukan pertanyaan ini sepertinya juga punya keterikatan,
jangan memanfaatkan ucapan Shifu. Yang saya beri tahu kalian adalah di mana pun
juga harus menjadi seorang yang baik, juga harus supaya orang-orang mengatakan
anda adalah seorang pengikut Dafa. Pekerjaan keluarga harus ditangani dengan baik,
urusan dalam lingkungan kerja harus ditangani dengan baik. Sebagai pengikut Dafa,
bagaimana hasil Xiulian anda, bagi orang-orang di dunia justru terwujud dalam hal-hal
tersebut. Anda mengatakan kultivasi saya baik, saya adalah pengikut Dafa, tetapi anda
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justru berpenampilan tidak baik di dalam hal-hal tersebut bagi orang-orang di dunia,
jadi bagaimana dapat mewujudkan Xiulian anda itu baik? (Tertawa) Bukankah demikian?
Tentu saja, ada sebagian pengikut Dafa kita kultivasinya memang baik, hanya saja
telah mengabaikan pada aspek tersebut, tetapi kondisi dari kultivasi yang baik bukan
ditampilkan secara buatan, melainkan terbawa sendiri oleh orang Xiulian.
Pengikut: Pentolan jahat di Tiongkok itu yang dipilih oleh kekuatan lama, sejarahnya
pasti tidak terhormat, dapatkah Shifu menceritakan sedikit tentang asal usulnya?
Shifu: Sesungguhnya dia tidak mempunyai sesuatu asal usul, adalah satu hembusan
hawa jahat yang tersebar dari mayat busuk ribuan tahun, lalu menjadi sebuah janin
kodok, dipilih secara tepat oleh kekuatan lama, dengan sifatnya yang pencemburu
karena berpandangan picik, serta seperangkat cara yang terpelihara di dalam
hubungan birokrasi personil berupa mengerjai orang lain, membentuk kelompok kecil,
tidak memiliki cita-cita luhur, menjadi orang keji dengan cara menjilat, kekuatan lama
merasa telah sepenuhnya memenuhi syarat sebagai ampas manusia, bahkan melebihi
yang diinginkan dengan sepuluh kejahatan lengkap, sehingga sangat digemari tak mau
dilepas, sampai waktunya pasti cocok sekali untuk digunakan. Adalah kekuatan lama
yang memilihnya, dan juga melalui penciptaan yang disengaja. Saat itu ketika memilih
memang diinginkan yang jahat, yang bodoh, oleh karena itu, seluruh penampilan dia
juga adalah demikian.
Pengikut: Mohon Shifu membicarakan lagi sejenak kepada kami perihal makna dari
memancarkan pikiran lurus dan mengajukan permohonan di depan konsulat RRT.
Kami setiap hari berlatih Gong di depan konsulat, hujan dan angin tidak dapat
merintangi, walaupun kondisinya minim, kami semua tetap sangat teguh.
Shifu: Konsulat RRT di berbagai negara adalah jendela negara Tiongkok, di situ
adalah tempat bagi khalayak Tionghoa di luar negeri untuk menyampaikan pendapat,
tentu saja boleh pergi ke sana. Di situ juga ada orang yang dapat diselamatkan, maka
mempunyai makna yang penting, lagi pula segala sesuatu yang kalian lakukan, dapat
pula terlihat oleh orang-orang. Tetapi sebagai pengikut Dafa memang telah sungguh
bersusah payah, musim dingin di daerah utara sangatlah dingin, angin dingin
menghembus menusuk tulang, pengikut Dafa masih tetap bertahan di sana, sungguh
luar biasa, benar-benar sungguh luar biasa. Setiap orang juga sedang menempuh jalan
pembuktian kebenaran Fa diri sendiri, para praktisi tersebut juga sedang menempuh
jalan pembuktian kebenaran Fa mereka sendiri.
Pengikut: Shifu sering menyinggung tentang keagungan De pengikut Dafa, tentu saja
saya percaya segala yang Anda katakan, tetapi saya sulit melihat keampuhan dari hal
kecil yang saya lakukan, kelihatannya hanya berupa setetes air di tengah arus sungai
besar. Saya akan terus belajar Fa, segala sesuatu akan dapat dimengerti dalam Fa.
Shifu: Yang dirasakan memang demikian, karena segala kehidupan dalam masyarakat
manusia pada dasarnya berada dalam kesesatan, khususnya bagi manusia tingkat
kesesatannya paling hebat. Tujuannya sudah saya katakan pada anda sekalian, yaitu
agar di dalam kesesatan ini diberikan kepada manusia sebuah kesempatan untuk
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pulang kembali, kesempatan untuk Xiulian. Di saat tidak dapat melihat keadaan
sebenarnya, seseorang masih dapat melakukan dengan baik, dan juga bertahan
kultivasi di dalam penderitaan, ini adalah kunci untuk dapat pulang kembali.
Seandainya semua orang telah melihat keadaan sebenarnya dari alam semesta, juga
telah melihat keberadaan Dewa, maka setiap orang juga akan berbuat baik, sehingga
tidak ada ungkapan memberi sebuah kesempatan kepada manusia, tidak perlu lagi
menyelamatkan manusia, setiap orang juga berusaha untuk berbuat baik. Setiap hari
dia tidak melakukan apalagi, dia juga tidak menginginkan apa pun, semuanya akan ikut
Xiulian. Di dalam keadaan yang demikian apakah masih dapat diperhitungkan sebagai
kultivasi? Sekalipun dapat berkultivasi, saya kira Xiulian-nya pasti lamban, karena dia
telah melihat keadaan sebenarnya, Dewa tepat berada di sana, di sanalah tujuannya,
lakukanlah, kapan dapat mencapai ujung, saat itulah diperhitungkan. Namun di dalam
kesesatan ini tidak dapat melihat ujungnya, tidak terlihat sasaran yang anda tuju,
bahkan anda tidak dapat melihat fungsi yang diperankan secara hakiki dari hal-hal
agung yang anda lakukan, justru di bawah kondisi yang demikian, anda dapat
melangkah ke luar, anda dapat berhasil berkultivasi, sehingga Dewa pun salut, mereka
menganggap anda mampu membebaskan diri dari lingkungan yang begitu menderita,
begitu menyesatkan dan penuh berbagai gangguan, serta bermacam-macam godaan
dari ketenaran, kepentingan dan Qing di dunia, anda dapat melangkah ke luar dari
manusia, Dewa baru akan salut, baru menganggap anda luar biasa, memang
sepatutnya anda dapat menjadi seorang Dewa, ini adalah kemuliaan dari keagungan
De. Jika tidak demikian, Triloka ini dan tempat manusia ini sama dengan tingkat lainnya,
setiap tingkat dapat mengetahui keadaan sebenarnya, maka di sini sudah bukan
tempat manusia, di sini niscaya adalah dunia Dewa, setidaknya dapat dikatakan, ini
adalah Dewa tingkat paling rendah, sudah bukan kehidupan paling rendah dari
tingkatan manusia ini, beginilah korelasinya. Pengikut Dafa sekarang dapat melakukan
dengan baik apa yang harus dilakukannya sendiri, dapat melangkah maju di tengah
angin dan badai selama beberapa tahun ini, di kemudian hari kalian dapat melihat
semua itu. Sayangilah, anda sekalian harus menyayangi perjalanan yang telah kalian
lalui, oleh karena itu, perjalanan selanjutnya juga harus ditempuh dengan baik.
Pengikut: Bagaimana memahami huruf "Bei (悲)" di dalam perkataan Ci Bei (慈悲)?2
Shifu: Mengartikan huruf bukan tujuan dari saya mengajarkan Dafa, karena hal ini
terlalu kecil, kecilnya sudah bukan apa-apa lagi. Saya sampaikan pada anda sekalian
dua kalimat ucapan: “Tanpa huruf ‘Fei (非)’ berarti hati manusia (心), ada hati manusia
maka sudah bukan ‘Bei (悲)’".3
Di dalam masyarakat manusia, di tengah masa-masa yang sangat panjang -sebelumnya saya pernah beri tahu kepada anda sekalian -- di Tiongkok sana adalah
panggung pertunjukan yang mementaskan pertunjukan besar sejarah, selama
beberapa ribu tahun tiada hentinya mengukuhkan segala sesuatu yang seharusnya
2

Ci Bei (慈悲)- Belas kasih.
Huruf mandarin "Bei" terdiri dari atas bawah dua bagian, bagian atas adalah huruf "Fei(非)" yang berarti:
bukan; bagian bawah adalah huruf "Xin(心)" yang berarti hati atau pikiran (manusia).
3
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dimiliki manusia berupa kebudayaan, pemikiran, tingkah laku dan kondisi hidup,
sebagai fondasi bagi manusia agar dapat mengenali dan memahami Fa di kemudian
hari saat mereka memperoleh Fa, termasuk lingkungan yang diciptakan sedemikian
rupa, di mana manusia walaupun terbawa oleh keterikatan di dalam kesesatan ini,
serta tidak dapat melihat keadaan sebenarnya, namun dapat melangkah ke luar
asalkan mampu membangkitkan pikiran lurus di dalam belajar Fa. Benar-benar telah
mencurahkan banyak upaya, untuk menciptakan manusia seperti sekarang ini. Tetapi
dikarenakan gangguan dari kekuatan lama, sekarang ini sudah bukan kondisi yang
terbaik, saya hanya menggunakannya secara baik-baik. Ada banyak praktisi kulit putih,
praktisi kulit hitam dan praktisi bangsa lain, sekarang anda tidak berada dalam
lingkungan di daratan Tiongkok ini, tetapi saya beri tahu kalian, di dalam sejarah,
manusia di dunia hampir setiap orang adalah keluar dari daratan Tiongkok sana, (tepuk
tangan) pemikiran anda tidak sama dengan orang Tionghoa sekarang, namun anda di
dalam sejarah pernah mengukuhkan pikiran semacam itu, di dalam benak jiwa anda,
anda dapat mengetahuinya, dapat juga dikatakan, Fa yang saya ajarkan hari ini anda
dapat memahami, walau huruf di permukaan berbeda, tetapi kandungan maknanya
sama. Anda dapat mengetahui makna yang terkandung dalam Fa, dapat menghayati
kandungan makna dari Fa, oleh sebab itu di dalam Xiulian tidak ada pengaruh.
Dengan demikian, "belas kasih (慈悲)" ini adalah diciptakan dalam pengukuhan
kebudayaan bagi manusia. "Belas kasih" yang dimiliki Dewa melukiskan perwujudan
dari kondisi yang melampaui perasaan manusia. Tentu saja, dua kata "belas kasih" ini
sekarang juga digunakan di tengah masyarakat manusia biasa, namun itu bukanlah
sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia, hal ini disebabkan kerancuan dari
kebudayaan masa kini. Manusia sudah tidak percaya pada Dewa, manusia sudah tidak
mengerti perihal Xiulian, manusia berani menghina Buddha, menghina Fa, menghina
Dewa, mengambil istilah Xiulian untuk digunakan di tengah manusia biasa, manusia
telah melakukan semua itu. Namun ia bukan istilah di tengah manusia biasa, hanya
saja manusia biasa telah mengambilnya untuk dipergunakan.
Pengikut: Dapatkah Shifu membicarakan lebih banyak lagi tentang "seluruh rakyat
juga akan menentangnya?"
Shifu: Rahasia langit tidak boleh dibocorkan terlalu dini. (Tertawa) (Hadirin tertawa,
tepuk tangan) Saya dahulu pernah membicarakan kepada kalian, penganiayaan Falun
Gong menyebabkan kesalahpahaman orang-orang Tionghoa terhadap Falun Gong.
Dapat juga dikatakan, banyak orang walaupun tidak paham terhadap Falun Gong,
tetapi setiap orang juga akan mencaci pentolan iblis itu, bukankah sekarang
keadaannya begini? (Tepuk tangan)
Pengikut: Satu periode waktu belakangan ini pengikut selalu merasa sedang
berkonfrontasi dengan sejenis unsur yang sangat kuat, rasanya ada sedikit tak
sanggup menahannya, fisik dan mental belum pernah mengalami keletihan seperti ini.
Shifu: Pancarkan pikiran lurus untuk membasmi tangan hitam. Dewasa ini pengikut
Dafa di dalam membuktikan kebenaran Fa apabila muncul gangguan yang tidak wajar
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dan juga berkelanjutan, pasti adalah dilakukan oleh tangan hitam, di dalam
membasminya harus mencerai-beraikan mereka secara tuntas. Akan tetapi praktisi
yang terlambat memperoleh Fa dan terlambat melangkah ke luar, Xiulian anda dan
pembuktian kebenaran Fa kedua hal ini berada bersamaan, maka anda akan terasa
tekanan yang besar. Tentu saja, perihal Xiulian, asalkan pikiran lurus anda kuat sedikit,
dijamin anda dapat melewatinya. Kesulitan pasti ada, manusia sebelum Xiulian
mempunyai karma, di dalam Xiulian harus melenyapkan karma, melenyapkan karma
tentu akan ada penderitaan. Itu adalah karma yang terutang dahulu, Shifu tidak dapat
menghapus seluruhnya bagi anda. Anda dengan tanpa utang karma apa pun lalu
menjadi Dewa, Dewa melihat anda juga tidak enak dipandang: "Bagaimana kamu
dapat berada bersama kami? Utang-utang kamu itu sudahkah kamu bayar? Apakah
Shifu kamu yang menghapusnya bagi kamu? Membayarnya untuk kamu? Apakah itu
dibenarkan?" Ini tentu saja tidak diperkenankan, oleh karena itu, Xiulian harus
menanggung penderitaan tertentu.
Tetapi dibicarakan secara relatif, praktisi di luar daratan Tiongkok, penderitaan
yang kalian alami terpaut sangat jauh dengan penderitaan yang dialami orang Xiulian di
dalam sejarah. Ketika itu betapa mereka menderita, sekarang tidak begitu menderita.
Apakah kalian tahu di mana letak penderitaan sekarang ini? Dahulu, fisik dan mental
seseorang serempak mengalami penderitaan, sedangkan kalian sekarang hanya
menderita di saat tidak dapat melepaskan keterikatan. Penderitaan kalian hanya
dirasakan saat kalian tidak ingin melepaskan keterikatan -- "Wah, mengapa saya begini
tidak nyaman? Mengapa ada orang selalu bersikap buruk terhadap saya? Mengapa
badan saya selalu mengalami penghapusan karma?" Manusia justru tidak dapat
melepasnya. Sampai seberapa batas maksimum yang dapat dilepas? Dapatkah diri
sendiri berpikiran sangat lurus, sama seperti pengikut Dafa yang sejati? Seyogianya
mematut diri sendiri sebagai seorang yang Xiulian, yang terbuka dan bermartabat, jika
benar-benar dapat melepaskan keterikatan di dalam keadaan apa pun, memperlakukan
diri sendiri sebagai pengikut Dafa yang berbeda dengan manusia biasa, pada saat
demikian, saya yakin semua itu akan berubah. Praktisi lama punya penghayatan yang
mendalam dalam hal ini, mereka telah melangkah melewati semua ini, maka sebagai
praktisi baru, dalam aspek ini banyaklah bertanya dan mohon petunjuk dari praktisi
lama, banyaklah membaca Fa yang dahulu saya utarakan, di sana terdapat banyak
jawaban terhadap hal-hal tersebut. Di samping itu, Dewa-dewa buruk (tangan hitam)
yang akhir-akhir ini menyusup masuk ke dalam Triloka juga sedang ikut berperan
secara langsung menganiaya pengikut Dafa, sering kali merekalah yang melakukan. Di
dalam memancarkan pikiran lurus musnahkan mereka, singkirkan gangguan.
Pengikut: Terima kasih banyak kepada Shifu yang menyelamatkan saya, namun saya
banyak utang, juga berbagai mentalitas manusia biasa dan keterikatan hati, sehingga
sangat cemas, mohon guru terhormat membantu saya.
Shifu: Saya dapat menyelamatkan anda, tetapi saya tidak dapat membantu anda demi
hal-hal tersebut, (hadirin tertawa) saya hanya dapat memberi tahu anda untuk Xiulian.
Anda katakan bahwa saya sekarang mempunyai begitu banyak utang, saya tidak dapat
melepaskan hati untuk Xiulian, mohon guru bantu saya agar menjadi kaya untuk
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melunasi jumlah uang tersebut, maka saya akan dapat Xiulian dengan tenang hati.
Saya beri tahu anda, itu bukan Xiulian, saya tidak mau anda Xiulian secara demikian.
Karena manusia selalu ada utang yang harus dibayar, baik yang di sini maupun yang di
situ, semuanya ada penderitaan yang harus ditanggung, justru di dalam penyelamatan
yang sulit ini, dilihat apakah anda dapat berkultivasi. Jika anda dapat berkultivasi,
segalanya mungkin akan terjadi perubahan, tetapi kultivasi anda itu adalah sungguhsungguh, yang muncul dari lubuk hati. Anda katakan saya berkultivasi, saya tiap hari
berlatih Gong, namun dalam hati anda tersembunyi sesuatu "asalkan saya berlatih
Gong, Shifu telah mengatakan bahwa urusan saya ini dapat disingkirkan, semuanya
dapat berubah," dengan anda mempunyai pikiran semacam ini maka tidak dapat
berubah, karena itu adalah kebocoran, karena itu pertanda ada keterikatan yang
tersembunyi, membohongi diri sendiri, namun tidak dapat membohongi Dewa. Di saat
benar-benar dapat menjadi seorang yang Xiulian, di saat benar-benar menjadi seorang
pengikut Dafa yang terbuka dan bermartabat, segalanya akan dapat berubah.
Tetapi juga ada sebagian keadaan di mana tangan hitam sedang mengganggu,
dengan pikiran lurus secara tegas membasmi gangguan tersebut.
Saya secara sambilan juga mengatakan satu hal, akhir-akhir ini ada banyak
praktisi melihat praktisi tertentu tidak hormat terhadap Shifu. Sesungguhnya semua ini
dapat saya maafkan, tetapi harus diperhatikan, berbagai unsur dari kekuatan lama
serta kehidupan yang belum sepenuhnya diluruskan Fa dalam alam semesta, mereka
tidak akan memaafkan, mereka akan menggenggam hal ini untuk melakukan apa yang
ingin mereka lakukan. Di tahun-tahun dulu dalam periode waktu saya mengajar Fa di
daratan Tiongkok, hal-hal dari aspek tersebut sangat banyak, begitu ada orang tidak
hormat terhadap Shifu, mereka pasti akan mendorongnya ke sisi yang berlawanan.
Kehidupan semua adalah datang demi Fa, yang satu berperan positif, satu lagi
berperan negatif, yang berperan negatif pada akhirnya akan dimusnahkan, oleh karena
itu di saat mereka melihat praktisi berbuat demikian, pasti akan mendorong orang
tersebut ke sisi yang berlawanan, untuk selanjutnya menyuruh dia dengan segenap
upaya melakukan kejahatan.
Ini sangat berbahaya, maka sekali muncul keadaan seperti ini, kekuatan lama
segera akan berbuat demikian, karena mereka telah dapat memegang alasan, mereka
akan mengatakan bahwa karma besar dari orang tersebut telah dihapus oleh Shifu-nya,
telah ditanggung untuknya, telah mengangkat dia yang boleh disamakan sebagai
kehidupan yang telah berada di dalam neraka, dan memperkenankan dia menjadi
Dewa, memberikan dia begitu banyak barang, walaupun dia tidak dapat melihat,
namun sungguh-sungguh semua itu telah diberikan kepadanya. Mereka anggap dia
berani bersikap demikian terhadap Shifu-nya, mereka pasti akan mendorongnya ke sisi
yang berlawanan, agar dia melakukan kejahatan, akhirnya dimusnahkan.
Tentu saja saya tidak mengakui pengaturan kekuatan lama ini, saya juga tidak
mengizinkan mereka melakukan demikian, dari itu saya sedapat mungkin meminta
para praktisi dapat menyadari sendiri. Tetapi jika praktisi kita tidak memerhatikan hal
tersebut, musibah semacam ini akan membuat anda sulit untuk membebaskan diri.
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Saya mendadak ingat akan masalah ini, sudah harus diperhatikan, jalan apa pun yang
tidak lurus adalah berbahaya, semua adalah liku-liku.
Pengikut: Saya baru memperoleh Fa tujuh bulan yang lalu, apakah saya ini pengikut
Dafa di masa pelurusan Fa? Di saat Fa meluruskan dunia manusia apakah saya dapat
pulang?
Shifu: Saya juga tidak dapat mengatakan pertanyaan anda ini salah, akan tetapi, ini
pertanda ada keterikatan. Tak peduli anda adalah praktisi baru atau lama, tak peduli
anda termasuk pengikut jenis yang mana, hari ini anda telah melangkah masuk ke
pintu Xiulian Dafa, anda telah memasuki pintu besar dari Xiulian yang sejati, maka apa
pun juga jangan dijadikan keterikatan. Sebuah pikiran dari hati manusia juga akan
menjadi rintangan yang menghalangi peningkatan, oleh sebab itu di dalam Xiulian ada
sebuah ungkapan yang disebut "punya niat untuk Xiulian, tidak punya niat untuk
memperoleh Gong." Anda boleh berkultivasi, tetapi anda tidak boleh berketerikatan.
Tanpa hati apa pun, tanpa keterikatan apa pun, kultivasi menjadi cepat, peningkatan
menjadi cepat, penderitaan akan berkurang. Asalkan timbul keterikatan, kultivasi
menjadi lamban.
Jangan peduli diri sendiri adalah pengikut Dafa di masa pelurusan Fa atau
pengikut di masa mendatang, anda telah melangkah ke dalam Xiulian, anda telah
menjadi sebuah kehidupan yang dikagumi oleh makhluk hidup yang tak terhitung, anda
tempuh saja perjalanan anda dengan baik. Sebuah kehidupan di dalam alam semesta
pasti ada balasannya setelah berbuat sesuatu, berbuat baik ada balasannya, berbuat
jahat ada balasannya, Xiulian tentu juga ada balasannya, yaitu balasan dari identifikasi
buah status, ini adalah prinsip yang mutlak dalam alam semesta. Jangan berpikir begitu
banyak, juga jangan peduli diri sendiri bagaimana, dapat melakukan, dapat berkultivasi,
maka anda berkultivasilah.
Pengikut: Guru, mohon jelaskan sejenak tentang "solusi kebajikan."
Shifu: Solusi kebajikan, yang saya katakan adalah sebuah cara asimilasi dengan Fa
bagi kehidupan alam semesta di dalam pelurusan Fa. Ada kehidupan yang tidak patut
diberikan solusi kebajikan, jadi bagaimana harus ditangani maka ditangani menurut apa
adanya. Ada kehidupan yang berdosa terhadap pelurusan Fa, lebih-lebih tidak dapat
diberikan solusi kebajikan, di dalam pelurusan Fa dengan sekali melangkah dan sekali
melewati sudah dibenahi. Kehidupan yang diberikan solusi kebajikan adalah dengan
cara yang terbaik mengasimilasi mereka, sedangkan pengikut Dafa adalah melampaui
solusi kebajikan ini, karena pengikut Dafa secara inisiatif sedang berkultivasi, diri
sendiri sedang berkultivasi menuju masa mendatang, tentu akan lebih berharga
daripada solusi kebajikan.
Pengikut: Seluruh pengikut Dafa Perancis kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
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Pengikut: Di Perancis ada seorang praktisi yang mentalnya tidak waras, dia pernah di
saat membagi materi kepada turis Tiongkok, karena tidak dapat mengendalikan diri
sehingga ribut dan berteriak di hadapan banyak turis Tiongkok, telah menimbulkan
pengaruh yang negatif. Saat memancarkan pikiran lurus di depan kedutaan RRT, dia
bergerak tak keruan, malah pernah mencoretkan huruf di kedutaan.
Shifu: Mengenai hal ini, sebagai pengikut Dafa harus menanganinya dengan baik. Bagi
praktisi tersebut, sebagai pengikut Dafa tidak boleh berbuat demikian, kita hanya dapat
menyelamatkan semua makhluk dengan dasar niat baik, jika tidak rasional maka akan
menimbulkan pengaruh yang negatif.
Jika ada praktisi tertentu tidak dapat mengendalikan emosinya sendiri, praktisi lain
harus mencegahnya. Pengikut Dafa adalah sebuah kesatuan, anda sekalian harus
saling berkoordinasi, jangan timbul lagi hal yang serupa, seandainya telah timbul juga
harus diselesaikan secara baik dan selayaknya. Jika betul-betul mentalnya bermasalah,
saya pikir nasihatilah praktisi tersebut agar dia berlatih Gong di rumah, Shifu sama
memedulikan, tidak perlu keluar. Jika bukan masalah penyakit mental, maka anda
sekalian harus membantunya.
Pengikut: Segala sesuatu dalam alam semesta ada ketentuan, sebagian kehidupan
ditakdirkan akan musnah, apa yang telah menentukan hal tersebut dari sebuah
kehidupan?
Shifu: Yang dimaksud segala sesuatu dalam alam semesta ada ketentuan, ialah
keseluruhan alam semesta, misalnya prinsip Fa lama telah menakdirkan ketentuan
"terbentuk-bertahan-rusak-musnah" darinya, ini adalah keterbatasan dari kebijakan Fa
lama, walaupun alam semesta ada ketentuan seperti ini, fundamen kehidupan secara
konkret mempunyai hubungan sejarah dengan ketentuan tersebut, namun perihal
kehidupan itu secara konkret telah berbuat apa, seberapa banyak karmanya, dia pun
harus membayarnya, jika karmanya besar akan dimusnahkan, itu adalah urusan
kehidupan itu sendiri, sebuah kehidupan dia sendiri melangkah menuju tahap apa, hal
tersebut secara dasar tidaklah stabil. Tetapi orang-orang dapat melihat tahap berikut,
berikut dan berikutnya lagi dari kehidupan tersebut melalui perbuatannya, dapat juga
dikatakan, di dalam lingkungan waktu yang terpisah dari ruang dimensi kita ini, di
dalam lingkungan waktu yang lain dapat terlihat apa yang mampu dia lakukan kelak, itu
juga adalah tahap yang berkelanjutan sampai di situ menurut keadaan dia sekarang.
Jika keadaan dia sekarang mendadak berubah, dengan demikian keadaan tahap
berikutnya juga akan berubah, maka semua ini tidaklah stabil. Ketentuan keseluruhan
dari "terbentuk-bertahan-rusak"-nya alam semesta adalah stabil.
Pengikut: Pengikut Dafa dalam taraf besar ditentukan oleh Yuanfen, apa sebab pokok
dari Yuanfen itu?
Shifu: Perihal takdir, saya di dalam "Zhuan Falun" juga sudah membicarakannya,
dahulu dalam banyak kali ceramah Fa juga pernah mengatakannya. Perihal Yuanfen
pengikut Dafa, saya lebih-lebih telah mengatakan, ada tiga macam, pengikut Dafa ada
tiga macam keadaan. Saya kira jangan diulang lagi, waktunya sudah tidak banyak,
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saya sebentar lagi belum tentu dapat menjawab semua pertanyaan ini. (Tertawa)
Carilah ceramah Fa saya yang dulu untuk dibaca.
Pengikut: Banyak sesama teman praktisi mempunyai pandangan berbeda pada
tingkat Fa "menyempurnakan dan mengharmoniskan manusia."
Shifu: Pada tingkat "menyempurnakan dan mengharmoniskan manusia?" Perkataan
ini salah diucapkan. Jika yang dimaksud adalah belum melakukan dengan baik, itu
adalah sebuah masalah Xiulian, tidak ada masalah "menyempurnakan dan
mengharmoniskan" semacam ini.
Pengikut: Bagaimana menerobos bawaan dasar sebelum lahir atau keterbatasan
bawaan dasar?
Shifu: Xiulian jangan terikat pada hal-hal tersebut, tidak ada hubungan dengan ini.
Anda jangan peduli bagaimana bawaan dasar anda, sebuah kehidupan pada saat ini
dapat melangkah masuk ke dalam Dafa, bawaan dasarnya tentu tidak rendah. Lihatlah
manusia di dunia, seluruh dunia ada tujuh miliar lebih manusia, sedang pengikut Dafa
di masa pelurusan Fa ada berapa banyak? Anda adalah salah satu di antaranya, masih
mempersoalkan bawaan dasar apalagi? (Tepuk tangan)
Pengikut: Saat bersama dalam kesatuan bila ada koordinator dari bidang pekerjaan
tertentu berpegang erat pada konsep, bagaimana untuk lebih baik mengembangkan
kerjasama tahap berikutnya?
Shifu: Pengikut Dafa setiap orang juga sedang Xiulian, setiap orang juga sedang
menempuh jalannya sendiri, setiap orang juga memiliki sifat hati manusia biasa, maka
anda baru dapat Xiulian. Dengan demikian sifat hati manusia biasa akan tampak ke
luar, jangan anggap telah terjadi pertentangan, ada perbedaan pendapat, lalu tidak
ingin bekerja sama dengan praktisi lainnya. Harus diketahui bahwa anda sekalian juga
melangkah maju dari kondisi semacam itu, lagi pula setiap orang sekali-kali akan
muncul kondisi yang demikian, harus mengerti untuk memaafkan orang lain,
memahami orang lain, harus mengerti saling membantu. Anda sekalian dapat
bersama-sama melakukan dengan baik pekerjaan pembuktian kebenaran Fa dari
pengikut Dafa, ini barulah yang patut dilakukan.
Pengikut: Negara yang tidak ada pengikut Dafa kelak bagaimana? Kita bagaimana
menyebarkan Fa dan mengklarifikasi fakta kepada negara-negara yang jauh itu?
Shifu: Pengikut Dafa memang sedang melakukan apa yang harus dilakukan oleh
pengikut Dafa. Jika kalian memiliki kemampuan, kalian boleh pergi melakukannya,
tempat yang belum ada pengikut Dafa, kalian boleh pergi menyebarkan Fa. Akan tetapi
yang tingkat kesulitannya terlalu besar, serta tempat yang berhubungan sangat dekat
dengan kelompok berandal jahat yang menganiaya pengikut Dafa di Tiongkok,
sementara ini kalian jangan pergi ke sana, karena tahap berikutnya masih ada hal yang
harus dilakukan pada tahap tersebut.
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Pengikut: Jika makhluk hidup di kemudian hari bobrok lagi, apakah masih perlu
diluruskan Fa?
Shifu: Mungkin ini adalah "Tiada manusia purba sejak dulu kala, tiada pendatang baru
di kemudian hari."
Jika makhluk hidup dalam alam semesta ini terus makin bobrok, maka tidak dapat
diluruskan Fa, tetapi munculnya pelurusan Fa, saat mulai melakukan pekerjaan ini,
justru pada saat semua makhluk dan manusia sudah tidak benar, sudah harus
disingkirkan, tetapi belum sampai tidak dapat ditolong lagi, tepat pada saat ini Fa
diajarkan. Seandainya mereka sudah begitu buruk seperti kehidupan yang masuk
neraka, tentu saja, saya mampu melakukan apa pun, saya juga dapat
menyelamatkannya, tetapi pada saat itu sudah tidak patut diselamatkan lagi.
Pengikut: Jika roket telah terbang ke luar dari lingkup sembilan planet, apakah dengan
demikian ia dapat keluar dari Triloka?
Shifu: Itu hanya lingkup yang terbentuk dari setingkat partikel molekul, lingkup Triloka
ini sangat sulit diumpamakan dengan bahasa manusia. Saya sekarang mengatakan
kepada anda sekalian, bahwa Triloka sekian besar, saya adalah mengatakannya
dengan konsep perasaan dan penglihatan manusia pada partikel yang setingkat.
Perbedaan paling besar antara Dewa dan manusia dalam melihat alam semesta
adalah, Dewa tidak melihat pada struktur satu tingkat partikel ini, dia melihatnya secara
tiga dimensi pada berbagai tingkat partikel di bawahnya dan berbagai tingkat partikel di
atasnya, bersamaan juga pada seluruh bidang dari susunan struktur alam semesta, dia
dapat melihat perwujudan susunan yang menyeluruh dari sebuah benda pada tingkat
berbeda alam semesta, dilihat secara dasar bagaimana bentuknya. Sedangkan
manusia hanya dapat melihat dunia yang terbentuk dari susunan satu tingkat partikel
molekul ini, hanya segala sesuatu yang terbentuk dari satu tingkat partikel ini,
sedangkan alam semesta tidak hanya terbentuk dari satu tingkat partikel ini. Manusia
tidak dapat melihat wujud yang sebenarnya, satu tingkat semata-mata yang dapat
dilihat oleh manusia ini, juga terdapat sekatan dan kekangan dari beragam unsur, serta
pembatasan pada struktur mata manusia, dengan sengaja menciptakan sebuah
pandangan palsu bagi manusia, dan tidak memperkenankan manusia melihat wujud
yang sebenarnya, dapat juga dikatakan, sekalipun benda yang terbentuk dari satu
tingkat partikel ini juga tidak memperkenankan manusia melihatnya secara menyeluruh,
memang telah diciptakan mata semacam ini bagi manusia untuk membatasi
pengenalan manusia terhadap alam semesta, dengan demikian menciptakan
kebudayaan semacam ini, segalanya juga diciptakan dengan mempunyai tujuan.
Anda sekalian tahu sinar inframerah, ultraviolet, masih ada sinar lainnya yang tak
terlihat dan suara yang tak terdengar, tetapi mereka memang eksis, instrumen ilmu
pengetahuan sekarang dapat mendeteksi dan mengetahui keberadaannya, sedangkan
mata manusia tidak dapat melihatnya, dapat dikatakan, benda-benda pada satu tingkat
dalam dunia manusia ini juga tidak memperkenankan mata manusia melihat
seluruhnya, manusia diperkenankan melihat sebuah bentuk dunia yang bagaimana, ini
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juga ditetapkan dengan sengaja, agar pengenalan manusia distabilkan pada kondisi
tersebut. Sesungguhnya juga tidak mutlak stabil dan tidak dapat melampaui, dengan
Xiulian niscaya dapat menerobosnya, namun seberapa banyak yang diterobos,
seberapa banyak wujud sebenarnya alam semesta yang dapat dilihat, harus ditinjau
dari tingkat Xiulian seseorang. Sebaliknya, manusia makin materialistis akan makin
terperosok ke dalam kesesatan ini, makin materialistis, paham pemikiran manusia juga
makin berada dalam "realitas" ini.
Tepi yang lebih besar dari Triloka sebesar alam semesta kecil. Sesungguhnya
dilihat dari tingkat mikroskopis, tepi Triloka pada mikroskopis, walau saya katakan
berada dekat sekali juga sangat jauh. Anda sekalian tahu, partikel mikroskopis telah
membentuk partikel yang lebih besar setingkat dari partikel tersebut, dengan demikian
dapat dikatakan, partikel pada tingkat berbeda semua juga terbentuk dari partikel yang
setingkat lebih kecil di bawahnya. Dikatakan tepi Triloka tepat berada di sini, berada di
segalanya, berada di mikroskopis dari segala benda, dengan menggunakan paham
pemikiran manusia modern tidak ada jarak, anda hampir tidak dapat menghitung
jaraknya. Akan tetapi, partikel berbeda tingkat yang membentuk Triloka mempunyai
lingkup yang berbeda tingkat, boleh dikatakan bila dilihat secara datar, tingkat berbeda
juga mempunyai jarak tepi dari tingkat tersebut. Sedangkan alam semesta, dia juga
merupakan sebuah kesatuan yang sangat rumit, Triloka yang kita bicarakan adalah
sebuah lingkup yang digariskan untuk penggunaan pelurusan Fa nanti, tetapi masih
ada ruang dimensi yang lebih besar dan luas, yang eksis bersamaan Triloka, yang
berkaitan dalam kondisi persamaan partikel, oleh banyak Dewa tingkat tinggi yang
terakhir, semua itu juga disebut tingkat paling rendah, sedangkan Triloka yang kita
maksud adalah lingkup yang khusus ditentukan ini. Ruang dimensi lainnya yang
bersambungan, yang terbentuk dari partikel setingkat dengan Triloka, lingkupnya besar
tak terbandingkan.
Pengikut: Mengapa pengikut Dafa menyebut Anda sebagai Buddha Utama, mengapa
Anda datang dari tempat yang lebih tinggi dan lebih jauh?
Shifu: (Tersenyum) Sesungguhnya saya tidak ada sebutan. Saya hanya dalam sebuah
artikel pernah menulis sepatah ucapan demikian, "belas kasih Buddha Utama," ada
praktisi lalu mereka-reka: Apakah Shifu adalah Buddha Utama? Sesungguhnya
menyebut apa pun juga tidak tepat, jiwa setiap orang di dalam alam semesta
semuanya mempunyai sebuah asal sumbernya, bersamaan membawa unsur yang
lebih jauh lampau, termasuk kehidupan yang tingkat paling rendah itu, bahkan rumput
di tanah juga mempunyai sebuah asal sumber dan unsur yang lebih jauh, pada masa
sejarah yang berbeda terdapat tumbuhan yang berbeda, di dalam sejarah alam
semesta yang sangat panjang, planet, partikel tiada hentinya tercerai-berai, kemudian
tumbuh lagi, tercerai-berai, tumbuh lagi, tiada hentinya diperbarui, sedangkan banyak
debu dalam alam semesta mungkin adalah unsur dari kehidupan yang tercerai-berai
sejak jauh lampau. Tanah yang berada di atas bumi mungkin banyak adalah materi
sejak jauh lampau, sedangkan rumput itu telah menyerap materi dari dalam tanah ini,
mungkin saja rumput itu juga membawa unsur berbeda yang jauh lampau. Ini
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dibicarakan dari permukaan materi. Benda apa pun juga memiliki jiwa, asalkan dia
eksis, dia tentu mempunyai jiwa.
Dibicarakan dari perspektif lain, di dalam "Alkitab" disebutkan Yahwe telah
menciptakan manusia dari tanah. Sesungguhnya yang diciptakan Yahwe adalah satu
ras dari orang kulit putih, bukan seluruh orang kulit putih, sedangkan orang kulit putih
juga bukan semuanya satu jenis ras, seyogianya mereka diciptakan oleh beberapa
Dewa. Orang kulit kuning juga diciptakan oleh beberapa Dewa. Sedangkan manusia
lainnya, misalnya orang India, ada lagi orang Mesir kuno, semuanya diciptakan oleh
Dewa yang berbeda. Manusia menganggap Dewa telah menciptakan manusia meniru
rupa dirinya, sesungguhnya Dewa itu memang demikian kemampuannya, manusia
yang diciptakan pasti adalah bagian terendah dari dirinya, tak lain adalah partikel
tingkat paling bawah darinya, dikatakan terus terang adalah sebuah partikel di bawah
kaki Dewa, boleh juga disebut sel. Saya di dalam ceramah Fa dahulu pernah memberi
tahu kalian, sebuah kehidupan, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan, setiap
selnya adalah wujud dari tubuh utamanya.
Dengan demikian, manusia yang semula diciptakan berikut Yuanshen-nya serta
segala sesuatu dari jiwanya, semua terbuat dari unsur materi dalam Triloka. Maka
Dewa yang menciptakan manusia berbeda ini, tentu harus menangani manusianya
sendiri. Terus hingga masa belakangan ini di saat menjelang pengajaran Dafa,
Yuanshen di dalam kulit manusia ada banyak sudah merupakan kehidupan yang turun
dari tingkat tinggi, bukan lagi Yuanshen dari manusia yang semula. Masih perlu
dibicarakan sebuah hal, segala sesuatu yang terbentuk dari satu tingkat partikel pada
permukaan manusia disebut kulit manusia, termasuk tulang, organ tubuh dan kulit
permukaan manusia. Kulit manusia pada permukaan ini akan mati karena proses
penuaan, tetapi banyak hal yang diterima oleh kulit permukaan ini dalam satu
kehidupan akan diwariskan kepada generasi berikutnya, manusia di dalam kurun waktu
yang sangat panjang, satu generasi berlanjut satu generasi, manusia sedang
mewariskan kandungan makna dari kebudayaan yang diciptakan Dewa bagi manusia.
Hal-hal tersebut tidak diketahui manusia secara rasional, tetapi terdapat di dalam
makna yang terkandung. Dengan demikian setelah sampai pada masa belakangan ini,
saat ada banyak makhluk hidup yang datang demi Fa reinkarnasi menjadi manusia,
Yuanshen dari manusia yang semula diciptakan oleh Dewa tertinggal di alam baka, dan
Dewa tingkat tinggi yang datang dari luar Triloka telah bereinkarnasi menjadi manusia
untuk mengenakan pakaian ini (kulit manusia), dapat juga dikatakan kulit manusia yang
dahulu diciptakan oleh Dewa itu telah dipakai oleh Dewa yang lain.
Dengan demikian di sini ada lagi sebuah hal yang perlu dibicarakan, Dewa yang
lain belum tentu lebih rendah dari Dewa yang menciptakan manusia itu, mungkin saja
lebih tinggi daripada dia, tentu saja mungkin juga lebih rendah, mungkin juga sama
tingkatnya, dia telah datang dan menguasai orang yang diciptakan oleh Dewa semula,
maka boleh dikatakan bahwa Dewa yang lain telah masuk ke dalam lingkup Dewa
semula yang menciptakan manusia. Saya sering mengatakan manusia sekarang
semua mempunyai asal usulnya, manusia di dunia tak seberapa orang adalah
Yuanshen yang semula diciptakan oleh Dewa. Tak peduli siapa pun masuk ke dunia
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yang menyesatkan ini, segala yang disentuh dan dilihat oleh mata memang demikian,
sejak dilahirkan dari rahim ibu sudah melihat dunia ini secara demikian. Maka di dalam
masyarakat yang menyesatkan ini sama juga akan membuat karma, manusia akhirakhir ini telah menciptakan pula sebuah kebudayaan yang lebih membuat manusia
tersesat di dalam masyarakat ini, melalui kebudayaan yang sangat materialistis ini
dirinya berhasil diasuh. Manusia sungguh sulit untuk dapat melampaui pengenalan ini,
jika ingin mengenali segala sesuatu di luar ini, hanya dengan Xiulian baru dapat
terwujud.
Masih ada sebuah fenomena, karena Dewa yang berbeda telah menciptakan
manusia yang berbeda, selama beberapa ribu tahun berbagai agama menyebar
dengan melampaui batas daerah dan bangsa, sehingga membuat sebagian orang
memercayai Dewa yang lain, maka Dewa yang menciptakan dia itu akan sangat sedih,
sedangkan Dewa yang dipercayai orang itu tidak dapat menyelamatkan manusia yang
diciptakan oleh Dewa lain. Terdapat pula banyak bangsa sama sekali sudah tidak tahu
siapakah Dewa sebenarnya bagi diri mereka. Sepanjang sejarah fenomena semacam
ini banyak sekali, sehingga membuat Dewa yang menciptakan manusia terpaksa
melepaskan manusia yang diciptakannya sendiri, dengan demikian ada banyak bangsa
telah menjadi manusia yang tidak mempunyai akar, tidak ada Dewa yang
mengurusinya, pergolakan dan kekacauan masyarakat, akal budi yang lepas kendali,
pelecehan terhadap Dewa, kebanyakan datang dari orang semacam ini. Bangsa dan
individu yang demikian umumnya sangat miskin.
Perihal mengapa Shifu datang dari yang lebih tinggi dan lebih jauh, sesungguhnya
mungkin saja ada banyak pengikut Dafa yang duduk di sini juga datang dari yang lebih
tinggi dan lebih jauh. (Suara tepuk tangan perlahan bergema) Hanya saja saya datang
dari yang lebih jauh sedikit, justru karena demikian, di dalam pelurusan Fa siapa pun
dapat saya selamatkan. Perihal dari mana saya datang, bagi semua makhluk dalam
alam semesta, tinggi rendahnya asal kedatangan saya sudah tidak penting, saya
sedang melangkah menuju paling tinggi dan paling akhir, ini barulah yang terpenting,
anda sekalian tahu saya datang demi mengajarkan Dafa ini, sayalah yang menciptakan
Dafa ini, itu sudah cukup.
Pengikut: Ada praktisi beranggapan mengklarifikasi fakta kepada jajaran pengacara,
memahami secara detail tentang hukum, akhirnya dapat menemukan cara
penyelesaian yang paling menguntungkan, ini adalah ketidakpercayaan terhadap
pengacara. Mohon Shifu beri tanggapan.
Shifu: Masyarakat manusia telah ditutup oleh manusia sendiri sehingga ruang
geraknya sangat kecil, kebijakan manusia mempunyai keterbatasan, ada banyak
kerangka telah mengurung manusia. Banyak hal sulit dilakukan, bahkan menolong
manusia juga sudah sulit. Hadapilah hal-hal tersebut secara bijak. Perihal bagaimana
melakukan, mengklarifikasi fakta tentu tidak ada masalah. Lakukanlah menurut
keadaan konkret yang kalian lihat, hal apa pun yang kalian temui di dalam
membuktikan kebenaran Fa tidak semua sama, saya di sini tidak mungkin memberikan
pertimbangan pada segala aspek, juga tidak mungkin membicarakan hal-hal konkret ini,
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oleh karena itu masalah yang ditemui masih harus kalian sendiri yang melakukan.
Bagaimana melakukan dengan baik, itu juga adalah kalian sedang membuktikan
kebenaran Fa, sedang menempuh jalan sendiri.
Pengikut: Memperagakan metode Gong kepada orang-orang, termasuk para turis dari
Tiongkok, dapatkah dikategorikan sebagai klarifikasi fakta?
Shifu: Peragaan metode Gong dapat memerankan efek tertentu, hal apa pun yang
kalian lakukan semuanya dapat memerankan efek positif yang tertentu. Akan tetapi,
anda tidak mengklarifikasi fakta, tidak mengatakannya secara konkret, hanya
memperagakan metode Gong, maka banyak masalah yang tak terpecahkan dalam
pikiran seseorang tidak dapat seketika diselesaikan.
Pengikut: Pengikut Dafa dari Xishuangbanna-Propinsi Yunnan Tiongkok, Universitas
Qinghua Beijing, Jiayuguan-Propinsi Ganxu, Hebei, Guangdong, Selandia Baru, Peru,
Kota Tianjin, Montreal-Kanada, Kota Changchun, Kota Beijing, Shen Yang, Harbin,
Loshan-Propinsi Sichuan, Gunung Emei, Guangzhou, Zhengzhou, Mudanjiang,
berbagai tempat tersebut di atas kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Seandainya sesama teman praktisi salah menganggap saya sebagai matamata, bagaimana harus menyikapinya?
Shifu: Biarlah saya membicarakan perihal mata-mata ini. (Tertawa) (Hadirin Tertawa)
Sesungguhnya, apakah kalian tahu bagaimana Shifu memandang hal ini dari sisi lain?
Tentu saja kekuatan lama menciptakan perangkat benda seperti ini adalah khusus
ditujukan kepada pengikut Dafa sebagai ujian, saya katakan sesungguhnya adalah
penghinaan terhadap Fa, adalah aib bagi manusia, adalah tidak hormat terhadap Fa,
adalah gangguan bagi pelurusan Fa, adalah sesuatu yang tidak semestinya ada. Akan
tetapi semua makhluk sudah tidak benar maka baru dilakukan pelurusan Fa,
bagaimanapun umat manusia telah muncul sebuah profesi semacam ini, dengan
demikian, apakah khusus dipilih orang yang paling jahat dan paling buruk untuk
dijadikan mata-mata? Bukan. Manusia melakukan pekerjaan apa dalam banyak hal
adalah kegemarannya sendiri, ada banyak pula yang melakukan sebuah pekerjaan
secara pasif, ada juga yang merasa seseorang cerdas, dapat melakukan pekerjaan ini,
dengan demikian telah dipilihnya. Dapat juga dikatakan, pemilihan profesi seseorang
bukan didasari baik buruknya sifat dasar seseorang. Di dalam orang-orang yang
menjadi mata-mata adakah orang baik? Sudah pasti ada. Profesi manusia di tengah
masyarakat tidak sama, tidak dapat dikatakan orang tersebut baik atau buruk,
kehidupan ini dapat atau tidak diselamatkan.
Saya telah melihat masalah ini, oleh sebab itu pada saat Fa begitu mulai diajarkan
saya sudah mengatakan hal ini, saya juga sudah melakukannya demikian, tidak
membeda-bedakan profesi dan tingkatan sosial, tak peduli pekerjaan anda apa,
semuanya saya selamatkan. Pintu saya terbuka lebar, seluruhnya sudah terbuka lebar,
lebarnya seolah tiada pintu lagi, asalkan anda ingin Xiulian anda tentu boleh masuk,
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siapa pun juga saya selamatkan, tak peduli pekerjaan anda apa, namun ingin masuk
atau tidak itu terserah orang masing-masing, dapat memperoleh Fa atau tidak itu
adalah urusan pribadi. Karena manusia sekarang dalam memilih pekerjaan adalah sulit
baginya untuk dapat memegang kendali, manusia di dalam hidupnya ingin
mengerjakan apa lalu dapat mengerjakannya, mana mungkin begitu mudah? Memang
sangat sulit, dapat juga dikatakan, manusia hidup di dunia tidak dapat sesuka hati
memilih pekerjaan. Saya telah melihat semua ini, namun manusia juga adalah datang
demi Fa, tak peduli profesi anda apa, tak peduli apa pekerjaan anda, saya juga dapat
menyelamatkan anda. Tetapi dapatkah teguh berkultivasi dengan baik itu adalah
masalah pribadi, apakah anda ingin berkultivasi atau tidak itu juga merupakan masalah
pribadi anda.
Ucapan dan cara perbuatan saya ini sudah berjalan di muka, beberapa tahun ini
ada banyak praktisi kita masih belum benar-benar memahami tujuan dari perkataan
yang Shifu ucapkan ini. Pintu sudah saya buka semua, orang berprofesi apa dan
tingkatan apa semuanya saya perkenankan masuk, mengapa anda sekalian harus
membuat pembatas dan membuat garis secara buatan sendiri? (Tepuk tangan) Karena
yang sedang Xiulian adalah manusia, bukan Dewa. Manusia sedang Xiulian niscaya
ada hati manusia, di dalam hati manusia terdapat kebiasaan profesi, terdapat
keterikatan yang disebabkan oleh profesi serta kebiasaan yang terpelihara, dengan tak
terasa akan memerankan efek. Ketika seseorang belum berhasil Xiulian dengan baik,
keterikatan yang sudah terbiasa yang disebabkan oleh pekerjaan akan terefleksi ke
luar, tentu saja bagi spion dan mata-mata, kebiasaan mereka juga akan terefleksi ke
luar, bahkan di saat tidak dapat melewati cobaan akan melakukan kesalahan, terutama
di dalam penganiayaan pengikut Dafa kali ini, dia tidak berhasil melewati suatu cobaan,
seketika lengah lalu dia pergi melapor. Tetapi ditinjau secara dasar, orang itu buruk
atau tidak, dapat atau tidak diselamatkan, masih tidak bisa dilihat pada saat seketika
dari dia itu. Harus perkenankan seseorang bersalah, harus perkenankan dia
memperbaiki kesalahan, ini adalah letak keagungan dari Fa kita. (Tepuk tangan)
Saya dahulu mengatakan, siapa pun tidak dapat merusak Dafa, hanya bila
pengikut Dafa tidak melakukan dengan baik, itu dapat merusak Dafa. Dengan demikian
di dalam penganiayaan ini, kelompok berandal kejahatan itu justru ingin memanfaatkan
pengikut Dafa untuk merusak Dafa, sesungguhnya sama sekali tidak mungkin dirusak.
Maksud dari perkataan saya prasyaratnya adalah pengikut Dafa benar-benar sedang
Xiulian, sedangkan di dalam Xiulian ada yang pemahamannya tidak begitu dalam
terhadap Fa, tidak dapat memahami begitu mendasar, jalan yang ditempuh tidak benar,
sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak baik, sesungguhnya juga hanya dapat
berpengaruh di tempat manusia ini, terhadap hakiki Dafa siapa pun juga tidak dapat
mengusiknya. Perihal mereka yang melangkah ke sisi berlawanan di tengah
penganiayaan sudah bukan lagi pengikut Dafa, yang dapat melangkah balik dianggap
lain kasus. Seyogianya sudah bukan pengikut Dafa maka secara dasar sudah
termasuk kelompok jahat penganiaya, itu adalah dengan sengaja melakukan kejahatan,
dengan sengaja merusak, memutarbalikkan fakta, menganggap ini bukan sebagai
alasan untuk dikatakan, itu tidak dapat merusak Dafa, hanya dapat membuat pengikut
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Dafa makin lama makin arif, berpikiran makin lurus, makin lama makin sadar dan
mengerti. Akibat dari penganiayaan ini bukankah demikian? Anda sekalian bukankah
telah menjadi dewasa? Yang saya katakan ialah, apabila pengikut Dafa sendiri
melakukan tidak baik barulah dapat menimbulkan efek dan pengaruh yang tidak baik.
Jika seorang pengikut Dafa terdapat sifat hati manusia biasa, berbuat tidak baik, dulu
pernah menjadi mata-mata, atau ada praktisi yang tidak berkenan sesaat sehingga
telah berbuat kesalahan, atas dasar hal tersebut anda sekalian lalu mendorong mereka
keluar, atau memperlakukannya diskriminatif, sehingga menyebabkan kesempatan
takdir sejak jutaan tahun dari mereka benar-benar dihancurkan, membuat mereka
melangkah ke sisi yang berlawanan, saya beri tahu anda sekalian, itu barulah benarbenar sedang melakukan kejahatan. (Tepuk tangan)
Kita harus dapat bertoleransi, dengan demikian kita baru dapat menyelamatkan
manusia. Jika setiap pengikut Dafa dapat berpikir secara demikian, coba kalian pikirkan
sejenak, dengan kekuatan belas kasih seperti ini, masih adakah tempat bagi unsurunsur buruk itu untuk dapat bertahan di situ? Walaupun demikian, saya beri tahu anda
sekalian, mata-mata yang ahli itu tidak dapat masuk, semua ini ditampilkan oleh praktisi
yang sebelum tahun 99 sudah berprofesi demikian, yang tidak berkultivasi dengan baik,
serta praktisi yang belum melakukan dengan baik dikarenakan ada perasaan takut
sehingga sementara waktu berkompromi terhadap kejahatan. Jika anda menyuruh
mereka benar-benar merusak Fa, mereka tidak akan melakukan. Hanya saja mereka
lengah sesaat, tidak melakukan dengan baik, tidak dapat melewati cobaan, saat itu
akan berjalan salah. Ada juga pengikut Dafa memang terikat pada sekelumit hal dari
diri sendiri, ada pula yang ingin menghadapi lembaga spion berandal. Sesungguhnya
anda memperkenankan siapa pun benar-benar merusak Dafa juga tidak mungkin.
Justru karena sebagian praktisi masih terdapat keterikatan manusia, masih ada
bagian yang belum dilakukan dengan baik. Jika sampai benar-benar ada mata-mata
menerobos masuk, menyusup masuk, saya beri tahu anda sekalian adalah tidak
mungkin, karena ini adalah Xiulian. Mereka ingin memanfaatkan praktisi untuk memberi
apa yang disebut info kepada mereka, sedang mencari sasaran, apa pun tidak berguna,
mereka sedang membohongi diri sendiri dan juga orang lain. Lembaga spion itu tahu
sekali Falun Gong tidak memiliki rahasia apa pun, tahu persis Falun Gong adalah
sekelompok manusia yang baik, semata-mata menentang penganiayaan ini, mereka
sendiri mengerti semuanya. Di tengah cara berandal mereka menciptakan momentum,
menciptakan situasi, di Tiongkok sudah terbiasa orang menciptakan suatu gerakan,
mereka hanya bisa melakukan hal-hal semacam ini, ingin menciptakan suatu
momentum, untuk mengganggu pikiran orang-orang. Apakah hal demikian berfungsi
terhadap orang Xiulian? Beberapa tahun sudah berlalu, bukankah pengikut Dafa makin
teguh dan makin arif? (Tepuk tangan) Yang mana telah dapat ditakuti oleh kamu?
Tidak ada. Dalam penganiayaan yang begitu jahat, para pengikut Dafa di daratan
Tiongkok, yang mana telah dapat ditakuti oleh kamu? Tentu saja ada yang tidak
mampu bertahan, yang tidak mampu bertahan itu juga adalah kekuatan lama yang
dengan sengaja mengaturnya masuk. Saya pernah mengatakan semua makhluk
datang demi Fa, tetapi bukan semuanya berperan positif, tujuan kekuatan lama hanya
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menginginkan mereka berperan reaktif, dengan demikian menggembleng pengikut
Dafa, itu bukanlah suatu kemampuan dari orang jahat. Manusia tidak dapat melihat
dengan jelas hal-hal tersebut, manusia justru terikat pada apa yang ingin dilakukan
manusia, tetapi manusia setelah melakukan sesuatu tentu harus membayarnya, ini
adalah pasti. (Tepuk tangan)
Tetapi saya juga tahu memang benar ada mata-mata yang menyusup celah
kekosongan dari praktisi yang mempunyai keterikatan hati, itu disebabkan oleh praktisi
tersebut yang tidak melakukan dengan baik dan terlalu berketerikatan.
Tadi saya telah membicarakan Fa ini secara langsung. Namun saya juga tahu,
bersamaan Shifu sekali lagi memberikan kesempatan, masih ada beberapa orang yang
menganggap belas kasih Shifu sekali lagi ini sebagai permainan, terus saja melakukan
perbuatan yang mengkhianati hati nurani, serta orang yang tidak mau sadar melakukan
spionase mengkhianati pengikut Dafa, mereka sekali dan sekali lagi memberi apa yang
disebut info kepada kejahatan, pengaruh buruk yang ditimbulkan atas perbuatannya
terhadap Dafa, dipandang oleh mata Dewa sudah tidak dapat ditebus lagi. Perbuatan
yang melibatkan diri dalam gangguan terhadap pelurusan Fa adalah secara langsung
telah melibatkan diri dalam penganiayaan ini, akibatnya akan sama dengan kelompok
berandal jahat di Tiongkok yang menganiaya pengikut Dafa. Sekarang saya sudah
tidak ada Fa lagi untuk diutarakan kepada orang-orang tersebut, yang tadi saya
bicarakan juga tidak termasuk orang semacam ini. Sewaktu saya bicara sampai di sini,
barusan ada seorang Dewa mengatakan, kelihatannya mereka hanya tinggal
kesempatan untuk mempersiapkan urusan pemakamannya.
Pengikut: Shifu mengatakan bahwa melakukan tiga hal dengan baik, segala sesuatu
sudah berada di dalamnya, apakah termasuk diberikan solusi kebajikan terhadap
segala keterikatan dan konflik yang dialami oleh diri sendiri? Saya dengan tulus mohon
Shifu memberi penjelasan.
Shifu: (Tersenyum) Bagi seseorang, jika anda tidak dapat mengatasi masalah
fundamental ini di dalam Xiulian, maka mustahil berbicara tentang Xiulian. Apa yang
disebut Xiulian? Tujuan akhir dari Xiulian itu apa? Adalah melangkah ke luar dari
manusia biasa. Di saat tidak berada di tengah manusia biasa, berbagai konflik,
keterikatan dan berbagai unsur dari manusia biasa apakah masih dapat berpengaruh
terhadap anda? Mutlak tidak dapat. Akan tetapi dapatkah anda melangkah ke luar dari
situ dan berhasil berkultivasi, dapatkah anda gigih maju, kultivasi anda cepat atau
lambat, semua ini adalah masalah pribadi anda. Saya sebagai Shifu mutlak
bertanggung jawab bagi anda, tetapi, dapatkah anda gigih maju, itu masih tergantung
anda sendiri. Dapatkah seorang Dewa terbawa oleh berbagai keterikatan di tengah
manusia biasa? Tidak mungkin, tentu tidak mungkin. Oleh sebab itu, apa pun dapat
diatasi, tergantung bagaimana anda berkultivasi. Anda mengatakan saya berkultivasi
justru menganut keinginan mengatasi masalah, maka anda bukan berkultivasi sejati,
Xiulian tidak mempunyai syarat apa pun.
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Pengikut: Satu tingkat alam semesta yang diciptakan oleh pengikut Dafa waktunya
tidak akan lama, dapatkah Shifu menjelaskan sejenak?
Shifu: Saya tidak mengatakan kepada kalian bahwa tidak akan lama. Kalian sekarang
sedang memikirkannya dengan menggunakan pikiran manusia. (Tertawa) Dikarenakan
sebuah pikiran manusia tidak ada kemampuan, maka benda yang dipancarkan dalam
sekejap waktu sudah seperti sebuah balon gas, menjadi kecil, sebentar saja sudah
buyar. Benda yang divisualisasikan oleh pengikut Dafa sangat hebat, tingkat makin
tinggi, benda yang divisualisasikan makin hebat dan makin besar, waktunya bertahan
lebih lama. Seorang Dewa yang maha agung, sebuah pikirannya dapat membentuk
badan langit alam semesta. Sesungguhnya masih ada faktor yang lebih pokok. Fa
adalah sempurna harmonis. Unsur yang tidak sehat dari alam semesta dahulu
semuanya telah diatasi dengan sempurna dan harmonis di dalam pelurusan Fa kali ini.
Dengan demikian dia seyogianya adalah sebuah Fa yang sempurna dan harmonis,
karakter dasar "terbentuk-bertahan-rusak" dari alam semesta juga telah berubah, ini
bukanlah konsep waktu yang dapat dibayangkan dengan menggunakan pikiran
manusia biasa.
Pengikut: Akhir-akhir ini teman-teman sesama praktisi sering menggunakan dan
melalui perangkat lunak elektronik untuk berbagi pengalaman dan belajar Fa, bahkan
dikembangkan dengan penuh upaya. Dengan demikian kesempatan bagi kita sekalian
untuk berbagi pengalaman dan belajar Fa secara berhadapan muka telah berkurang.
Shifu: Ini tidak benar. Selain pengikut cilik, yang lainnya jangan berbuat demikian.
Namun juga tidak tertutup kemungkinan digunakan sekali-kali di saat anda sekalian
sangat sibuk, tetapi tidak boleh dijadikan kebiasaan, ini bukanlah sesuatu yang ingin
saya tinggalkan buat kalian. Anda sekalian belajar Fa bersama, belajar Fa saling
berhadapan muka, mendiskusikan masalah, ini boleh-boleh saja, di saat sedang sibuk
anda sekalian boleh menggunakannya sejenak, tetapi tidak boleh selalu dilakukan
demikian, juga tidak boleh sering dilakukan demikian.
Pengikut: Saya tidak dapat memahami dengan baik tentang perbedaan antara
ketidakmurnian dan metamorfosis dari materi, mohon Shifu memberi jawaban
penjelasan.
Shifu: Ketidakmurnian dan metamorfosis dari materi adalah sebab pokok rusaknya
alam semesta lama, yang ditentukan oleh karakter alam semesta lama. "Terbentukbertahan-rusak-musnah" adalah batas maksimal dari kebijakan Fa di saat itu, cara
pemurnian yang berkala diterapkan terhadap bagian lokal yang berbeda, apabila
keseluruhan sudah mencapai tahap demikian, maka berakhirlah sudah. Perihal
ketidakmurnian dan metamorfosis pada materi, dilihat dari masyarakat manusia, tidak
murninya udara, tanah, logam, air dan berbagai unsur yang diakibatkan oleh ilmu
pengetahuan modern, manusia sudah tidak dapat mengatasinya. Metamorfosis pikiran
manusia, dipandang dari mata Dewa, manusia sudah bukan sebagai manusia lagi.
Segala sesuatu dalam alam semesta bersirkulasi, benda-benda tersebut setelah
diserap oleh kehidupan tingkat tinggi akan menyebabkan ketidakmurnian unsur-unsur
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dan kehidupan pada ruang dimensi tingkat tinggi. Ini dibicarakan secara sederhana.
Coba lihatlah ceramah Fa saya beberapa kali yang lalu.
Pengikut: Perihal fungsi situs web Minghui dalam mengklarifikasi fakta, bagaimana
praktisi luar negeri berkoordinasi?
Shifu: Fungsi situs web Minghui dalam mengklarifikasi fakta tidak dapat diwakili, di situ
merupakan jendela terpenting bagi kita menyampaikan fakta penganiayaan, serta
situasi pelurusan Fa dari Dafa dan pengikut Dafa. Pekerjaan pengikut Dafa, anda
sekalian harus koordinasikan dengan baik.
Pengikut: Akhir-akhir ini saya menemukan ada praktisi menyebutkan dirinya telah
mencapai kesempurnaan, boleh beralih kultivasi pada aliran Fa yang lain. Mohon tanya
dia itu berkesadaran sesat ataukah berpikir yang bukan-bukan?
Shifu: Saya katakan dia itu kepanasan, (hadirin tertawa) demam kepanasan sehingga
berpikiran kacau. Sesungguhnya yang mengucapkan perkataan ini sudah sangat
berbahaya. Orang yang rasio dan pikiran sejatinya tidak sadar adalah kehidupan yang
paling tidak dipandang oleh Dewa.
Pengikut: Apakah layak memuat foto Shifu di dalam media?
Shifu: Saya pikir boleh saja, tidak ada masalah, karena saya mempunyai cara
tersendiri. (Tertawa) (Tepuk tangan)
Pengikut: Shifu di dalam "Ceramah Fa Keliling Amerika Utara" mengatakan "Saya juga
tidak tahu saya ini siapa," pengikut sulit memahaminya.
Shifu: Ada apa yang sulit dipahami? Yang dahulu sudah berlalu, saat sekarang saya
merupakan sebuah misteri bagi semua makhluk, kelak siapa pun juga tidak tahu saya
berada di mana. Saya memiliki segala kemampuan, saya tidak terbelit oleh segala
sesuatu, sebutan apa pun bagi saya juga tidak tepat. Di kemudian hari makhluk hidup
yang berbeda akan melihat saya sebagai wujud yang berbeda dari bangsa mereka
masing-masing, segalanya terbentuk oleh diri saya, sedangkan saya tidak berada di
dalam segalanya itu, demikianlah pengertiannya. (Hadirin tertawa, tepuk tangan)
Pengikut: Dewasa ini, berbagai tempat di dunia muncul penyakit seperti flu burung,
penyakit sapi gila yang ditularkan kepada manusia melalui hewan, mohon tanya Shifu
gejala semacam ini dengan proses pelurusan Fa bagaimana hubungan di antaranya?
Shifu: Karma manusia sudah terlalu besar, karena manusia di dalam berbagai aspek
sudah merosot hingga kondisi yang sangat berbahaya, karmanya makin lama makin
besar, ditambah sikap mereka terhadap Dafa, ada banyak sebab adalah diciptakan
oleh manusia sendiri. Gejala ini kelihatannya tidak ada hubungan langsung dengan
pelurusan Fa, tetapi segala apa pun juga bergerak seputar Dafa, hal apa pun juga
bukan secara kebetulan, juga untuk membangunkan kesadaran manusia melalui hal
tersebut.
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Pengikut: Mengapa orang yang menjadi mata-mata di antara praktisi sampai sekarang
masih tidak sadar? Apabila menelanjangi identitasnya di depan muka, apakah
perbuatan ini tidak baik?
Shifu: Demi melindungi Fa tidak dapat dikatakan tidak baik, cobalah buat dia menjadi
sadar, ingin menelanjangi identitasnya ya telanjangilah. Jika dapat menolong dia akan
lebih baik, tidak dapat ditolong juga adalah pilihan dia sendiri.
Pengikut: Ada sebagian pengikut Dafa mengetengahkan beberapa artikel Dafa yang
berunsur ajaib di jaringan internet. Membuat sebagian pembaca internet timbul
kesalahpahaman terhadap Dafa.
Shifu: Jika diutarakan secara sungguh-sungguh mengenai hal-hal dalam aspek ini
tidak menjadi masalah, jangan memikirkan perihal kesalahpahaman, juga jangan
dilakukan dengan tidak waras. Membuktikan kebenaran Fa secara terbuka, penuh
martabat dan rasional, itu tentu tidak ada masalah. Bagaimanapun juga pengikut Dafa
adalah orang Xiulian, kita bukan perkumpulan politik maupun sosial dari manusia biasa,
melainkan kelompok massa Xiulian, kita berkultivasi Dewa, tentu saja terdapat hal-hal
ajaib yang eksis.
Pengikut: Anda pernah mengatakan bahwa nafsu birahi jika tidak disingkirkan mutlak
tidak dapat mencapai kesempurnaan. Dewasa ini masih ada banyak pengikut yang
nafsu birahinya belum disingkirkan, mohon tanya satuan pengukur pencapaian
kesempurnaan itu apa? Apakah satuan pengukur diperhitungkan dengan partikel?
Shifu: Tidak ada anggapan semacam itu, mungkin berpikir yang bukan-bukan, saya
tidak pernah mengatakan kepada kalian bahwa pencapaian kesempurnaan mempunyai
suatu hubungan apa dengan satuan pengukur. Wahai pengikut Dafa, saya sejak dini
sudah mengatakan bahwa nafsu birahi adalah pintu cobaan yang tak dapat ditawar lagi
bagi orang Xiulian, manusia telah terhanyut oleh Qing manusia biasa semacam ini
hingga begitu beringas, begitu hebat. Bahkan terhadap secuil hal begini juga tidak
dapat membebaskan diri, kelihatannya kekuatan lama pada mulanya mengatur orangorang semacam ini dimasukkan ke dalam penjara di daratan Tiongkok, dengan begitu
baru dapat mengubah mereka, bukankah demikian? Di dalam lingkungan yang begitu
keras dan kejam lihat anda masih mau bagaimana. Apakah karena terlalu nyaman
sehingga menjadi demikian? Mereka yang tidak menyingkirkan sifat tersebut dengan
mencari alasan, semua adalah menipu diri sendiri dan juga orang lain, saya tidak
pernah membuat suatu pengaturan khusus bagi anda.
Pengikut: Memancarkan pikiran lurus apakah tidak perlu ditentukan waktunya?
Shifu: Semula di situs web Minghui bukankah telah dibicarakan bahwa secara
keseluruhan pengikut Dafa di seluruh dunia memancarkan pikiran lurus pada jam-jam
tertentu? Saya kira itu juga sangat baik, anda sekalian lakukanlah demikian. Hal-hal
lainnya yang konkret boleh dilakukan berdasarkan daerah maupun keadaan yang
berbeda.

31

Pengikut: Setiap berjumpa Shifu, masalah apa pun semuanya buyar lenyap. Dengan
adanya Shifu, adanya Fa, tidak ada apa pun yang tidak dapat dicairkan. Selama
periode waktu ini, terasa sangat menggembirakan.
Shifu: Begitu pikiran lurusnya kuat, sesungguhnya apa pun dapat diatasi. Begitu
pikiran lurusnya kuat, apa pun juga akan dimengerti. Berbuat lengah selalu pada saat
ada keterikatan dalam hati sendiri yang tidak dapat dilepas, saat hati terbelit masalah
niscaya akan berbuat lengah.
Pengikut: Mohon tanya di dalam konser musik pengikut Dafa kita ditambah
pertunjukan sulap, apakah cocok bagi pembuktian kebenaran Fa yang kita lakukan?
Shifu: Hal ini saya pikir tidak begitu menjadi masalah. Bentuk kesenian memanglah
bentuk kesenian, senang didengar suka dilihat, semua orang mau melihatnya, dan juga
bukan sesuatu yang hina, jadi saya pikir boleh saja.
Pengikut: Dafa secara mekanisme menjamin kehidupan masa mendatang tidak akan
timbul keterikatan dan ego walaupun melewati kurun waktu alam semesta yang sangat
panjang, dengan demikian alam semesta sempurna harmonis dan tak terhancurkan.
Shifu: Bukan demikian prinsipnya, bukan demikian pemahamannya, juga bukan
demikian konsepnya. Dafa adalah sempurna dan harmonis, karakter alam semesta
pada dasarnya adalah tanpa ego, sebuah kehidupan tatkala berkultivasi sampai taraf
kondisi itu memang demikian adanya. Fa telah memberikan jaminan hidup bagi semua
makhluk, Fa telah menciptakan mekanisme dan kemakmuran alam semesta, Fa juga
telah menciptakan semua makhluk hidup beserta segala sesuatu termasuk langit, bumi,
manusia dan Dewa, akan tetapi, perbuatan kehidupan pada taraf tertentu adalah dia
sendiri sedang menentukan pilihan.
Pengikut: Pengikut Dafa dari Yichang-Propinsi Hubei, Ge Zhouba, Shanxia, Melbourne,
Hainan, Nong An-Propinsi Jilin, Kaian, Kota Jilin, Heze-Propinsi Shandong,
Heilongjiang, Tiandan-pintu utara Kota Beijing, Sichuan, Ziyang-Kota Chengdu, kirim
salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Shifu di dalam buku mengatakan, saat orang lain tidak baik terhadap anda,
mereka sedang memberi De kepada anda, anda harus senang. Tetapi jika kita senang,
bukankah ini kurang berbelas kasih?
Shifu: (Hadirin Tertawa) Bukan tidak berbelas kasih, di hadapan kepentingan dan Qing
-- pikiran tidak tergerak, hanya orang yang sungguh-sungguh Xiulian, pengikut Dafa
baru dapat melakukannya. Perihal si pemukul memberikan De kepada yang dipukul, itu
disebabkan oleh karakter alam semesta, bukan karena menjadi senang lalu dapat
memperoleh. Orang yang dipukul tidak mengeluh dan tidak membenci di dalam
penderitaan, dengan sebuah senyuman menyudahi dendam kebencian, bukankah ini
belas kasih? Dibicarakan dari perspektif manusia, siapa pun akan mengatakan ini
adalah belas kasih. Orang lain telah memukul anda, anda malah tersenyum kepadanya
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tanpa kebencian. Tentu saja sebagai orang Xiulian tidak boleh seperti manusia biasa,
setelah memperoleh sesuatu lalu tertawa. (Hadirin Tertawa) Dalam hati seharusnya
tenang dan lega, maka siapa pun akan mengatakan anda adalah orang baik.
Seandainya dia berbuat jahat terhadap anda, anda boleh menasihatinya agar dia tidak
kehilangan De, ini adalah berbelas kasih kepada dia. Jika dia tidak mendengar, dia
masih tetap ingin berbuat jahat, maka akibat dari perbuatan jahatnya akan ada
balasannya. Sama seperti polisi bengis dan orang jahat dalam kamp kerja paksa di
Tiongkok, merekalah yang ingin berbuat jahat, dinasihati juga tidak mau mendengar,
apa boleh buat, kamu bersikeras ingin memukul, bagaimanapun juga tidak dapat
dicegah, maka setelah kamu pukul, tiba saatnya nanti dia akan masuk neraka, itu
bukan pengikut Dafa tidak berbelas kasih.
Pada setiap ruang dimensi terdapat prinsip Fa yang berlaku pada ruang dimensi
tersebut. Meskipun prinsip ini terus membubung, tetapi di dalam setiap ruang dimensi
mana pun, asalkan kehidupan dapat menaati prinsip dari ruang dimensi itu, dia adalah
kehidupan yang baik pada ruang dimensi tersebut; jika anda dapat melampaui prinsip
itu, anda tentu telah melampaui kehidupan di tingkat itu. Siapa pun akan tidak senang
setelah dipukul, manusia tentu tidak akan senang setelah mengalami penderitaan, ini
adalah manusia pada ruang dimensi ini. Tidak ada manusia biasa yang akan
mengatakan bahwa saya akan tetap senang meski seseorang berbuat tidak baik
terhadap saya, hanya orang Xiulian baru dapat bersikap demikian, ini adalah taraf
kondisi yang lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuh sendiri telah menanggung
penderitaan, dalam aspek Xinxing dapat dipertahankan, itu adalah belas kasih dari
orang Xiulian. Perihal dia memberikan De, itu bukan pengikut Dafa yang mengambilnya,
juga bukan dengan dia ingin memberikan lalu dapat diberikan, juga bukan dengan
siapa ingin mendapatkan lalu dapat diperoleh, adalah mekanisme alam semesta yang
menukarkan mereka, adalah efek yang diperankan oleh karakter alam semesta, saya
sebagai Shifu ini telah mengutarakan prinsip Fa ini kepada semua makhluk.
Pengikut: Pengikut yang sedang hamil tidak memiliki saripati Qi, bagaimana
berkultivasi raga?
Shifu: Siapa yang mengatakan pengikut Dafa yang sedang hamil tidak memiliki saripati
Qi? Hal apa pun juga tidak dapat mengganggu Xiulian Dafa, sebaliknya malah
bermanfaat bagi sang bayi.
Pengikut: Suami saya XXX baru memperoleh kebebasan, namun sekarang dia sendiri
masih di daratan Tiongkok. Dia mengetahui bahwa saya akan menghadiri Konferensi
Fa, memohon saya agar menyampaikan rasa rindunya terhadap guru terhormat.
Shifu: Terima kasih. (Tepuk tangan) Setiap pengikut Dafa mana pun di daratan
Tiongkok, saya sebagai Shifu ini tidak akan membiarkan dia tertinggal, kecuali mereka
yang melangkah ke sisi berlawanan, yang tidak dapat ditolong lagi. (Tepuk tangan)
Semuanya juga sedang saya pikirkan.
Pengikut: Belakangan ini terasa waktu telah bergerak lebih cepat, waktu di dalam
Triloka apakah telah berganti?
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Shifu: Memang waktu sangat cepat. Ruang dimensi manusia biasa ini sebelum Fa
meluruskan dunia manusia, waktu di tempat manusia ini masih tidak dapat sepenuhnya
menjadi lambat.
Pengikut: Di dalam perangkat sistem alam semesta lama, sebuah niat pikiran salah
dari kehidupan tingkat tinggi akan mengakibatkan penyimpangan pada makhluk yang
tak terhitung. Apakah di dalam alam semesta baru gejala demikian tidak akan eksis
untuk selamanya, karena mekanisme alam semesta baru lebih sempurna?
Shifu: Masih bukan demikian pemahamannya, alam semesta baru juga bisa terjadi
demikian. Mengapa dikatakan pelurusan Fa dan Xiulian harus dapat memenuhi standar?
Baik yang berasimilasi maupun yang diluruskan Fa di dalam pelurusan Fa, semua juga
mutlak harus memenuhi standar. Wahai pengikut Dafa, jika anda berkultivasi mencapai
tingkat sangat tinggi, dan menguasai badan langit tingkat tinggi sekali, sebuah niat
pikiran anda betul-betul akan berperan serba mampu di dalam badan langit anda, itu
adalah pasti. Oleh sebab itu pengikut Dafa harus berkultivasi dengan baik, berkultivasi
dengan lurus. Tentu saja, selain kultivasi kalian sendiri merupakan satu aspek, di
dalam pelurusan Fa Shifu juga sedang membantu kalian menyelesaikan hal-hal tidak
murni yang paling dasar, oleh sebab itu kelak pasti adalah sangat lurus.
Di dunia manusia, tak peduli betapa lama waktu yang telah dilalui, sekalipun
beberapa puluh ribu tahun, sesungguhnya di saat terbukanya Gong anda juga akan
merasa seperti sebuah mimpi, segalanya hambar seperti mimpi, perlahan-lahan seperti
telah dilupakan, tidak ada lagi struktur pemikiran manusia, dan tidak terjerumus dalam
pikiran manusia untuk memikirkan manusia itu bagaimana, tidak ada pikiran semacam
itu, melainkan struktur pemikiran Dewa. Saya dulu pernah mengatakan, Buddha
Tathagata bahkan pikiran sapi dan kuda juga dapat diketahui, tetapi dia mutlak tidak
akan terjerumus ke dalam pikiran mereka untuk memikirkan masalah.
Pengikut: Sekali-kali teringat kalimat-kalimat dari sajak Shifu, bolehkah diucapkan?
Jika diucapkan, apakah harus mengucapkan keseluruhan sajak tersebut? Jika hanya
diucapkan dua kalimat, apakah harus menambahkan nama Shifu sebagai keterangan.
Shifu: Jika hanya sekadar diucapkan tidak perlu menambahkan nama Shifu, lain
halnya apabila dibakukan dalam buku, kaset atau VCD. Sesungguhnya banyak sajak
yang saya tulis mempunyai hubungan dengan Dafa dan Xiulian, maka juga merupakan
sebagian dari Fa, oleh sebab itu tidak boleh dijadikan sesuatu milik seseorang pribadi
untuk dikutip. Perihal dikatakan kepada orang lain atau dikutip dalam artikel, asalkan
diperhatikan sudah cukup.
Pengikut: Pengikut Dafa Rusia dan pengikut Dafa berbahasa Rusia dari seluruh dunia,
Vancouver-Kanada, Yujiaweier, Taiwan, Korea, Jepang, Kota Nanjing-Propinsi
Jiangshu, Texas-Amerika Serikat, Shanghai, pengikut cilik Vancouver-Kanada,
Anshan-Propinsi Liaoning, Zhaoyang-Propinsi Liaoning, kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
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Pengikut: Pengikut Dafa yang menekuni bidang teknik, terutama yang sangat
berprestasi di tengah manusia, di antara mereka saling iri hati dan sifat egonya kuat,
mohon Shifu memberi petunjuk yang jelas.
Shifu: Tidak begitu serius kiranya, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan sifat hati
manusia yang belum disingkirkan akan tampak ke luar. Adanya sifat hati demikian
karena belum berkultivasi dengan baik, maka harus disingkirkan, mempunyai keahlian
apa juga jangan merasa puas diri. Apakah kalian tahu? Satu-satunya yang dapat
mengutarakan dengan jelas tentang segenap alam semesta, seluruh umat manusia,
hanya saya Li Hongzhi, kehidupan lainnya yang mana pun juga tidak mungkin. (Tepuk
tangan) Namun saya sejak dulu tidak pernah mengaku-ngaku diri kepada kalian, maka
bagi pengikut Dafa, dengan kita menguasai sedikit keahlian manusia biasa jangan
sekali-kali sombong, tidak ada yang disombongkan. Sesungguhnya yang anda pelajari
juga berkat anda mempunyai keinginan tersebut, sejak mulanya diberikan kepada anda
pengaturan yang demikian, karena diperlukan dalam pembuktian kebenaran Fa, hanya
sebatas itu.
Pengikut: Sekarang terasa setiap hari waktu berlalu sangat cepat, banyak pekerjaan
belum dapat diselesaikan tepat waktu. Di dalam pengalaman praktisi pada situs web
Minghui dikatakan, pada saat kondisi hati sangat baik sebuah pekerjaan dalam waktu
yang sangat singkat telah dapat diselesaikan. Dapatkah Shifu membicarakan sejenak
tentang masalah waktu ini?
Shifu: Sesungguhnya saya tetap berpikir demikian, kita sebagai pengikut Dafa biarpun
anda punya sifat hati manusia biasa, kuncinya adalah bagaimana membangun pikiran
lurus diri sendiri, jika pikiran lurus anda sangat kuat, setiap saat seperti seorang praktisi
Xiulian, atau walaupun tidak setiap saat, di saat sejumlah masalah yang anda temui,
anda dapat bersikap seperti seorang pengikut Dafa, anda niscaya tahu bagaimana hal
itu dilakukan, maka akan ada keajaiban yang diwujudkan kepada anda, serta
penampilan yang khusus pada anda, anda akan dapat membedakan benar dan salah,
anda akan dapat melakukan semuanya dengan baik. (Tepuk tangan) Bagaimanapun
anda sekalian adalah orang Xiulian, kalian berbeda dengan manusia biasa. Walaupun
kalian semua Xiulian di dalam kesesatan, sulit untuk mewujudkan banyak hal dari
pengikut Dafa, sesungguhnya juga bukan segalanya tidak kalian ketahui. Hal yang
supernormal, jika pikiran lurus kalian kuat, maka akan terwujud ke luar.
Pengikut: Saya telah membawa beberapa teman dan anak kecil. Mereka telah
bertemu Anda, tetapi mereka tidak mengerti kata-kata yang Anda ucapkan, apakah Zhu
Yuanshen mereka sedang mendengar? Dapatkah mereka pulang ke rumah mereka?
Shifu: Anda harus tahu bahwa saya berceramah Fa untuk pengikut Dafa. (Tertawa)
Seorang manusia biasa hari ini masuk ke sini, dia tentu tidak tahu apa yang saya
katakan, apalagi anak kecil. Tetapi sebagai jiwa manusia juga mempunyai sisi yang
mengerti, sisi tersebut akan tahu, bersamaan juga akan mendapat manfaat. Namun
hal-hal tersebut jangan terlalu diperhatikan. Tidak dapat menyelamatkan manusia,
kendatipun sisi yang di situ mengerti juga tidak berguna.
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Pengikut: Dalam hal materi untuk mengklarifikasi fakta secara skala besar kepada
massa rakyat di daratan Tiongkok, ada praktisi beranggapan "kultivasi tergantung pada
diri sendiri, sedangkan evolusi Gong tergantung pada Shifu," memilih bahan apa saja
sebagai isi, bukanlah hal yang begitu penting.
Shifu: Itu sudah melangkah ke satu sisi ekstrem yang lain. Kalian membuktikan
kebenaran Fa harus dilakukan dengan arif, bagaimana kalian memilih dan
melakukannya lebih baik, ini adalah pembuktian kebenaran Fa dari kalian serta
bagaimana kalian menempuh jalan sendiri dengan lurus. Jika apa saja saya yang
melakukan, anda niscaya menjadi sebuah mesin tik, lalu saya masih ingin anda
menjadi pengikut Dafa apalagi? Bukankah lebih baik bereinkarnasi menjadi sebuah
mesin tik? (Hadirin tertawa)
Pengikut: Mohon tanya, di masa mendatang masih ada orang yang memperoleh Fa,
masih harus berkultivasi, apakah termasuk pengikut Dafa yang berbuat kurang baik di
masa pelurusan Fa?
Shifu: Tidak termasuk, hal ini saya dapat beritahukan kalian secara pasti. Satu
rombongan ini, satu kelompok ini memang adalah satu kelompok ini.
Pengikut: Sekarang para pengikut sibuk dengan pekerjaan Dafa, apakah koran yang
dikelola oleh pengikut Dafa masih tetap membutuhkan artikel manusia biasa yang
ditulis oleh para pengikut dengan menyita waktu mereka? Ataukah sedapat mungkin
menggunakan artikel sudah jadi yang telah dirampungkan oleh manusia biasa?
Shifu: Saya pikir hal ini tergantung keperluan kalian sendiri, bagaimana dilakukan juga
boleh. Anda jangan mengira menulis artikel manusia biasa sudah bukan
menyelamatkan makhluk hidup, fungsi yang diperankan oleh media yang anda sekalian
olah bersama dalam menyelamatkan semua makhluk, terdapat satu bagian dari anda.
Walaupun yang anda tulis adalah artikel manusia biasa. (Tepuk tangan) Tentu saja,
anda tidak selamanya menulis artikel manusia biasa, juga akan melakukan sejumlah
pekerjaan lain yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa.
Pengikut: Pengikut Dafa di California selatan dan California utara kirim salam kepada
Shifu. Mohon tanya guru terhormat, ada sebagian praktisi lama mengejar kemampuan
Gong dan energi, ingin memamerkan diri. Masih ada orang yang tertidur di saat berlatih
meditasi atau memancarkan pikiran lurus, saat kami mengingatkannya dengan niat
baik, dia malah marah. Kami tidak tahu bagaimana sebaiknya menyikapi dia.
Shifu: Marah biarlah marah, dengan dia marah mengindikasikan Xiulian-nya
bermasalah. Mengapa sudah bersalah masih marah? Walaupun dia marah juga harus
mengatakan, atas dasar tanggung jawab terhadap dia, juga jangan takut dia marah.
(Tepuk tangan)
Ingin memamerkan kemampuan Gong apa kepada pengikut Dafa? Ada apa yang
mau dipamerkan? Alangkah baiknya dipamerkan terhadap tangan hitam dari kejahatan
itu. Sesungguhnya segala kemampuan anda bukankah setelah anda berkultivasi Dafa
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barulah diberikan kepada anda? Jangan dipamerkan kepada praktisi, juga jangan
merasa puas dengan diri sendiri, jangan menganggap diri sendiri punya suatu
kemampuan, kemampuan anda yang secuil itu dapat melakukan apa? Dalam hal ini
jangan membuat Shifu mengatakan apalagi untuk anda, bagaimanapun harus
mempunyai sedikit harga diri. Dengan anda terbawa oleh keterikatan hati sehingga
kacau-balau, selain beberapa orang yang mempunyai keterikatan mau mendengar
ucapan pamer anda, apakah anda tahu bagaimana praktisi lainnya memandang anda?
Begitu dipamerkan, kemampuan tersebut sudah bukan apa-apa lagi, jangan
terikat pada hal ini, lebih-lebih tidak boleh menyiarkan apa yang anda lihat itu di tengah
praktisi dengan membawa sifat hati manusia. Sesungguhnya hal-hal tersebut bukan
tidak boleh dikatakan, juga bukan tidak boleh memiliki kemampuan Gong, kuncinya
adalah dengan menggunakan mentalitas apa. Digunakan secara positif akan
bermanfaat bagi pengikut Dafa, jika dipamerkan, anda sudah memerankan fungsi yang
mengganggu.
Saat ini pengikut Dafa semuanya sedang menyempurnakan kemuliaan dan buah
status mereka yang tinggi tiada banding dalam membuktikan kebenaran Fa, hal apa
pun tidak dapat disisipkan masuk, siapa yang menyisipkan berarti dia sedang berbuat
dosa, mutlak tidak diizinkan. Sekali, dua kali tidak mau mendengar, lambat laun,
kekuatan lama pasti akan mendorong anda ke sisi yang berlawanan, sehingga anda
berbuat demikian, anda justru sedang memerankan fungsi yang demikian, jika benar
sampai tahap demikian sudah termasuk yang tidak dapat ditolong lagi. Saya tidak
mengakui pengaturan kekuatan lama, Shifu sedang menolong, memberi kesempatan
bagi anda, jangan sekali dan sekali lagi terus saja begitu. Seandainya benar-benar
dapat menampakkan kuasa supernormal yang dahsyat di dalam mengklarifikasi fakta,
di dalam menyelamatkan semua makhluk, di dalam anti penganiayaan, saya dan
seluruh pengikut Dafa niscaya akan memuji anda, bukankah begini?
Badan langit besarnya tak dapat dilukiskan, ada banyak hal saya juga tidak
mengatakannya kepada kalian, yang anda ketahui itu sungguh sangat kecil. Seorang
Dewa yang sangat agung, ketika dia telah melihat betapa mahaluas dan
mahabesarnya badan langit yang lebih besar, dia terperanjat dengan mata terbelalak
dan lidah terkelu. Sekalipun seorang Dewa juga akan begini, manusia setelah
mengetahui sekelumit tentang ruang dimensi yang lebih besar tentu akan tergetar
hatinya, namun pengikut Dafa haruslah bersikap arif.
Pengikut: Media yang dikelola oleh pengikut Dafa berpengaruh besar di luar negeri,
pada masa terakhir pelurusan Fa, apakah media kita dapat melalui jalur klarifikasi fakta
yang telah ada seperti internet, jasa pos dan lainnya, dengan skala besar masuk ke
daratan Tiongkok? Apakah juga harus memikirkan daya penerimaan orang-orang di
Tiongkok? Karena orang Tionghoa di daratan berbeda dengan yang di luar negeri,
mereka teracuni oleh kebohongan sangat dalam.
Shifu: Segala sesuatu yang kita lakukan sekarang ini, saya katakan pada dasarnya
sangat rasional, baik orang-orang di daratan Tiongkok maupun orang Tionghoa di luar
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daratan, semuanya dapat menerima. Saya kira media tersebut sekarang sudah cukup
baik dikelola, cara pemberitaan yang digunakan dan artikel yang ditulis dalam aspek
klarifikasi fakta, sepenuhnya masih dapat diterima oleh orang-orang di daratan
Tiongkok.
Jika sepenuhnya khusus ditujukan terhadap daratan Tiongkok, saat sekarang
masih belum dapat diterapkan. Kelak koran yang dikelola oleh pengikut Dafa juga
adalah koran nomor satu terbesar di seluruh dunia. (Tepuk tangan) Karena media yang
menyebarkan kebohongan itu berdosa, orang-orang mereka juga harus membayar,
media mereka juga harus membayar.
Saya akhirnya selesai juga menjawab pertanyaan anda sekalian. (Tepuk tangan)
Masyarakat manusia telah melalui sebuah proses yang demikian selama ratusan juta
tahun, semua makhluk adalah datang demi Fa ini, semua kehidupan dalam Triloka juga
datang demi Fa ini, tercipta demi Fa ini, terbentuk demi Fa ini, termasuk segala sesuatu.
Segala yang ada dalam dunia manusia, juga sedang berputar melingkari Dafa, tak
peduli manusia biasa merasakan atau tidak, tak peduli anda merasa dia itu memiliki
kesadaran atau tidak, apa pun juga berputar melingkari Dafa. Termasuk semua dari
mereka di seluruh dunia yang bersikap tak peduli maupun yang menaruh perhatian
terhadap penganiayaan ini sekarang, juga sedang berputar melingkari Dafa, berhubung
kebutuhan pelurusan Fa, memang diperlukan sejumlah orang berada dalam kondisi
yang demikian, untuk mendukung manusia tahap berikutnya Xiulian, maka mereka
telah disegel dan disimpan.
Dapat juga dikatakan, anda jangan melihat segala sesuatu seolah tak beraturan,
sesungguhnya semua beraturan, apa pun berhubungan erat dengan pelurusan Fa kali
ini.
Segala sesuatu yang kita lakukan adalah agung, segala yang dilakukan oleh
pengikut Dafa adalah sedang menyelamatkan semua makhluk hidup, segala yang
dikerjakan oleh pengikut Dafa adalah sesuatu yang belum pernah dikerjakan oleh
manusia sebelumnya dalam sejarah. Keagungannya berkat adanya Dafa,
keagungannya juga karena Dafa sedang menciptakan orang Xiulian tahap ini, juga
karena Dafa sedang diajarkan secara luas di dalam Triloka dan di dunia manusia,
sedangkan di atas bumi yang kecil ini telah mengaitkan badan langit yang mahabesar.
Terlihat biasa saja, terlihat seolah tidak ada perbedaan yang terlalu besar dengan hal
manusia biasa, akan tetapi keagungan De-nya berpadanan dengan badan langit yang
paling tinggi.
Para pengikut Dafa telah melewati masa waktu yang begitu pahit getir, saya harap
anda sekalian menempuh jalan terakhir ini dengan baik, sayangilah perjalanan yang
telah anda lalui, segala sesuatu di masa mendatang semua akan terwujud di dalam
kalian membuktikan kebenaran Fa. (Tepuk tangan kira-kira satu menit)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Internasional Manhattan Tahun
2005
Li Hongzhi
24 April 2005
Salam untuk anda sekalian! (Tepuk tangan meriah) (Hadirin: salam untuk Shifu!)
Anda sekalian telah berjerih payah. (Tepuk tangan) Sebagai pengikut Dafa, anda
sekalian telah digemblengnya menjadi makin dewasa di tengah angin dan badai. Baik
pengikut Dafa di daratan Tiongkok, maupun pengikut Dafa di luar daratan Tiongkok,
semuanya sama -- makin lama makin arif, makin sadar jernih, makin tahu bagaimana
seharusnya menempuh jalan sendiri. Dalam menghadapi penganiayaan, menghadapi
berbagai macam opini yang mencela, anda sekalian sudah dapat menghadapinya
secara rasional. Terutama di saat mengklarifikasi fakta, kalian semua melakukannya
atas dasar keinginan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup, maka hasil yang
dicapai adalah sangat baik.
Dilihat dari keadaan sekarang, terutama pasca "sembilan komentar", telah
membuat banyak orang di dunia menjadi sadar. Khususnya orang-orang Tionghoa,
orang yang dikelabui terlalu lama oleh kebudayaan partai jahat PKT yang diciptakan
oleh ideologi jahat komunis. Orang-orang berangsur-angsur menjadi sadar jernih,
watak dasar pribadinya sedang bangkit kembali. Setelah dipublikasikannya "sembilan
komentar" hingga satu periode waktu belakangan ini, anda sekalian telah mengalami
banyak sekali masalah yang beraneka ragam dari aspek positif maupun negatif, yang
timbul setelah "sembilan komentar" dipublikasikan. Khususnya pengunduran partai
yang setiap harinya mencapai ribuan orang, membuat roh jahat partai garang dan
orang-orang jahat sangat ketakutan, kejahatan sebelum tercerai-berai sekali lagi
mengatakan kita berpolitik, di tengah propaganda mereka yang menghasut,
menyesatkan dan direkayasa. Sesungguhnya anda sudah jelas tidak berpolitik, namun
dia justru ingin mengatakan anda berpolitik. Mereka selalu di satu sisi menganiaya dan
menyerang orang, di sisi lain membuat desas-desus terhadap orang tersebut,
menghasut orang-orang di dunia, juga untuk mencari alasan bagi penganiayaan.
Mereka di saat menyerang seseorang selalu dengan sesuka hati mengatakan orang itu
apa sesuai yang ingin dikatakan. Pengikut Dafa seyogianya melakukan hal-hal yang
harus dilakukan oleh pengikut Dafa, dengan sangat sadar jernih dan arif mengetahui
apa yang sedang dilakukan oleh diri sendiri, kebohongan apa pun dari kejahatan, serta
apa yang disebut dakwaan dalam kebudayaan partai jahat PKT, semua itu tidak dapat
mengganggu, tidak dapat menerpa.
Sebagai orang Xiulian, dengan menggunakan cara-cara manusia biasa apa pun
atau tindakan, penganiayaan, hasutan, pengelabuan, semuanya sudah tentu tidak
dapat memengaruhi orang Xiulian, terutama terhadap pengikut Dafa lebih-lebih tidak
berfungsi. Penganiayaan sudah berlangsung sekian lama, yang menggelikan ialah,
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oknum-oknum berandal, mata-mata berandal dan pentolan kelompok berandal yang
terlibat dalam penganiayaan pengikut Dafa, masih tidak dapat mengenali pengikut Dafa,
masih tidak dapat mengetahui apa gerangan orang Xiulian tersebut, masih
menggunakan perangkat manusia dalam menanggapi hal ini. Bukankah ini sangat
menggelikan? Memang betul, ditinjau secara permukaan oleh manusia biasa, ditinjau
dengan menggunakan pikiran manusia biasa, khususnya ditinjau dengan
menggunakan penalaran yang bermetamorfosis dari kebudayaan partai jahat PKT,
tentu tidak dapat memahami taraf kondisi dan kondisi pikiran dari orang Xiulian, dengan
menggunakan mentalitas manusia biasa untuk menyikapinya sama sekali tidak pada
tempatnya, cara apa pun yang digunakan oleh orang jahat di dalam penganiayaan
semuanya tak berguna, oleh sebab itu tingkatan di dunia manusia ini ingin
menggoyahkan tingkatan dan taraf kondisi yang lebih tinggi dari dunia manusia, itu
semuanya juga tidak dapat berhasil.
Setelah "sembilan komentar" dipublikasikan, ada banyak manusia biasa yang
dipengaruhi oleh kebohongan roh jahat partai garang PKT mengatakan kita berpolitik.
Tetapi anda sekalian tahu, kita tidak berpolitik. Orang yang sedang dianiaya sekalipun
ikut berpolitik juga bukan sesuatu yang memalukan, juga adalah sewajarnya, namun
kita tidak ikut berpolitik. Kita juga tidak berpolitik, orang yang benar-benar Xiulian mana
mungkin terlibat dalam politik manusia di dunia? Alam semesta sedang diluruskan Fa,
saat ini orang yang Xiulian Dafa sedang membuktikan kebenaran Fa, dengan tujuan
menyelamatkan semua makhluk hidup. Di masa pelurusan Fa, pengikut Dafa demi
membuktikan kebenaran Fa, boleh menggunakan bentuk apa pun dari masyarakat
manusia biasa untuk memberikan kemudahan bagi pelurusan Fa, sekalipun demikian,
kita juga menggunakannya secara selektif menurut kebutuhan penyelamatan makhluk
hidup, karena segala sesuatu di dalam Triloka adalah terbentuk demi pelurusan Fa.
Dalam menghadapi makhluk hidup yang ingin diselamatkan, bagaimana agar
kehidupan tersebut dapat terselamatkan, itu barulah hal yang krusial. Di saat
menggunakan perangkat benda duniawi ini, juga dengan mempertimbangkan dan
memikirkan bagaimana agar makhluk hidup dapat memahami, juga agar mereka dapat
terselamatkan, dengan demikian baru digunakannya. Terbentuknya Triloka adalah
demi pelurusan Fa di hari ini, segala benda dan makhluk hidup dalam Triloka semua
juga adalah datang demi pelurusan Fa, diciptakan demi pelurusan Fa, terbentuk demi
pelurusan Fa. Dengan kata lain, makhluk hidup dan segala sesuatu yang ada di sini
adalah datang demi peristiwa ini, hal apa pun yang ada di sini semua juga diadakan,
diciptakan dan terbentuk demi peristiwa pelurusan Fa ini. Dengan demikian pengikut
Dafa di masa pelurusan Fa ini, asalkan orang-orang di dunia dapat memahami,
sehingga dapat tertolong, kita boleh sesuka hati menggunakan cara apa pun yang
memudahkan penyelamatan makhluk hidup, tetapi kita juga sedang menggunakannya
secara selektif, secara baik dan secara lurus.
Ambil masalah "sembilan komentar" sebagai pokok pembicaraan, pada mulanya
tujuan paling utama dari publikasi "sembilan komentar", yaitu ingin mengekspos watak
hakiki PKT, supaya sekelompok manusia di dunia yang dikelabui oleh PKT dapat
melihat dengan jelas akan PKT, mengenali dengan jelas akan kejahatan PKT, dengan
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demikian dapat tertolong. Karena di saat pengikut Dafa mengklarifikasi fakta, ada
banyak orang di dunia di bawah pengaruh propaganda kebudayaan partai yang
dimanfaatkan oleh roh jahat partai garang PKT dan orang-orang jahat PKT di dunia,
sama sekali tidak mau mendengar. Ada banyak orang begitu buka mulut langsung
mengatakan: Partai jahat PKT mengatakan anda tidak baik, maka anda memang tidak
baik; juga ada banyak orang yang dibuat metamorfosis oleh kebudayaan partai, dalam
menyikapi penindasan PKT, mengatakan seandainya saya sebagai PKT, saya juga
akan menindas; masih ada banyak orang berada di tengah pengelabuan, mereka
percaya sekali kepada mesin propaganda yang dikuasai oleh PKT, bahkan masih
memercayai kekuasaan berandal PKT, masih menganggap doktrin sesatnya sebagai
kebenaran. Menghadapi situasi semacam ini bagaimana jadinya? Apakah kita sudah
tidak berbelas kasih lagi? Tidak menolong orang-orang tersebut? Tentu harus
menolongnya. Saya dahulu senantiasa berkata kepada anda sekalian, bahwa orang
Tionghoa masa kini, semuanya tidaklah sederhana. Jangan dilihat kulit manusianya
masih sedemikian rupa, sesungguhnya yang mendominasi orang itu sudah bukan jiwa
manusia yang dulu, kebanyakan sedang didominasi oleh kehidupan yang datang dari
tingkat tinggi; masih ada banyak raja dari berbagai bangsa di dalam sejarah telah
reinkarnasi di Tiongkok, oleh sebab itu kelompok manusia di Tiongkok saat ini tidak
seperti biasanya lagi. Hanya saja manusia begitu reinkarnasi, Dewa begitu turun ke
bumi, semuanya harus masuk dalam kesesatan, orang-orang yang berada dalam
kesesatan mudah diperalat. Tetapi mereka semua seharusnya memperoleh Fa, semua
seharusnya diselamatkan, lagi pula mempunyai takdir pertemuan yang besar.
Ada banyak kehidupan, ingin datang ke dalam Triloka, mereka sama sekali tidak
dapat kembali lagi. Di dalam sejarah biarpun telah datang berapa banyak kehidupan
menjadi manusia, tidak ada satu pun yang dapat kembali. Di dalam sejarah biarpun
ada berapa banyak orang berhasil kultivasi menjadi Dewa maupun Buddha melalui
Xiulian, juga bukan orang itu yang benar-benar berhasil kultivasi, semuanya adalah Fu
Yuanshen manusia sedang berkultivasi dengan meminjam tubuh utama orang tersebut,
sedangkan Zhu Yuanshen yang sebenarnya dari orang tersebut, yaitu orang ini yang
sesungguhnya sejak dulu tidak ada yang berhasil kultivasi. Setelah wafat dalam
kultivasi, bagian yang telah dikultivasi dengan baik memang mempunyai sebuah wujud
dari orang tersebut sebagai hasil kultivasi, tetapi itu adalah Fu Yuanshen, sedangkan
sebagai Zhu Yuanshen, sebagai orang ini sendiri, balik lagi ke enam jalur reinkarnasi.
Maka dapat juga dikatakan, begitu banyak kehidupan tingkat tinggi berani menanggung
risiko yang demikian berbahaya untuk datang ke dalam Triloka, sebenarnya untuk apa?
Mereka adalah Dewa, apakah kita boleh tidak menolong mereka? Bukankah mereka
datang demi memperoleh Fa? Dibicarakan dari sudut pandang lain, mereka berani
datang, bukankah berarti sedang membuktikan kebenaran pelurusan Fa dan
menggantungkan harapan pada pelurusan Fa kali ini? Dari itu saya katakan, kita tidak
boleh meninggalkan mereka, kita justru harus menyelamatkan mereka, berupaya
menolong mereka! Meskipun mereka sementara berpikiran kacau, atau karena konsep
metamorfosis yang disebabkan oleh kebudayaan partai jahat PKT dalam jangka
panjang, sehingga tidak dapat mengenali kebenaran, tidak dapat mengenali fakta
sebenarnya, kita juga harus berupaya menolong mereka.
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Dewasa ini sebuah rintangan yang paling besar ialah di bawah asuhan dan
pengaruh dari kebudayaan partai jahat PKT semacam ini, membuat makhluk hidup
tidak dapat melihat fakta sebenarnya, bahkan tidak ingin mendengarnya. Di bawah
situasi seperti ini, "sembilan komentar" telah berperan semestinya, membuat orangorang mampu melihat jelas watak hakiki PKT. Setelah melihat dengan jelas watak
hakiki kejahatan ini, mengetahui kebudayaan partai jahat PKT yang telah
bermetamorfosis, banyak orang tidak lagi mengatakan bahwa dia percaya pada partai
jahat PKT, banyak orang tidak lagi memercayai pemerintah berandal ini. Kita bukan
dengan berpolitik sebagai tujuan, sebagai titik tolak, kita juga tidak menginginkan
kekuasaan manusia biasa itu, kita adalah sedang menolong manusia! Jika PKT masih
bergantian siasat di dalam rontaannya menjelang ajal, sehingga mengganggu makhluk
hidup memperoleh penyelamatan, maka kita masih punya cara lain, Fa Buddha adalah
tanpa batas! (Tepuk tangan meriah)
Sebenarnya pelurusan Fa kali ini untuk menyelamatkan segala makhluk hidup,
biarpun kehidupan tersebut baik atau buruk, di dalam sejarah pernah berbuat dosa dan
kesalahan yang amat besar, semua ini tidak dipandang. Segenap alam semesta sudah
tidak benar, yang mengetahui bersalah, yang tidak mengetahui juga bersalah, untuk
apa masih memandang siapa baik siapa buruk, siapa benar siapa tidak benar? Semua
ini tidak dipandang, semuanya juga diselamatkan. Namun ada satu hal yang paling
krusial, yaitu di saat pelurusan Fa alam semesta tidak boleh diganggu. Dengan
demikian kehidupan dalam segenap alam semesta, termasuk kehidupan dan manusia
dunia di dalam Triloka, sikap mereka terhadap Dafa di hari ini menjadi sangat penting.
Demikianlah sebuah kriteria yang dipegang, yaitu melihat sikap apa yang diperlakukan
kehidupan terhadap Dafa di hari ini. Maka dapat juga dikatakan, pada mulanya
terhadap PKT sebagai partai jahat ini, tidak ingin disingkirkan, meskipun ia telah
melakukan hal buruk habis-habisan, telah menciptakan kebudayaan partai jahat PKT
yang begitu jahat, telah membunuh manusia dan makhluk hidup lainnya yang tak
terhitung. Karena di tengah pelurusan Fa segala yang tidak lurus dapat diperbaiki,
bahkan tidak perlu orang Xiulian secara langsung menghadapi masalah ini, juga tidak
perlu orang Xiulian yang memperbaikinya, di tengah pelurusan Fa semua ini akan
diluruskan kembali dari hakikinya. Dengan kata lain, dari permukaan sama sekali tidak
menyentuh anda. Termasuk roh jahat dari partai garang PKT itu, semuanya dapat
diluruskan kembali, agar dia berubah menjadi kehidupan yang baik. Akan tetapi di
tengah pelurusan Fa kali ini, dibicarakan dari tingkatan manusia biasa ini, Falun Gong
memang berfaedah bagi masyarakat. Dalam beberapa tahun penyebaran Falun Gong
di masyarakat Tiongkok, telah membuat banyak orang dalam masyarakat Tiongkok
mengalami perubahan yang mendasar pada wajah spiritual mereka, moralitas
meningkat dan tubuh menjadi sehat. PKT tahu bahwa kekuasaannya tidak sah, sekali
dan sekali lagi menggemborkan "stabilitas" dan mempertahankan kekuasaannya.
Tentu saja itu semua adalah urusan manusia biasa, kita juga tidak memedulikan dia.
Akan tetapi Dafa diajarkan di Tiongkok, bukankah itu bermanfaat bagi orang-orang di
dalam masyarakat tersebut? Bukankah telah menstabilkan dengan kokoh masyarakat
tersebut? Hati manusia mengarah pada kebaikan, setiap orang mengerjakan tugasnya
masing-masing dengan baik, setiap orang menjadi orang baik di dalam lingkungan
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mana pun, kekuatan spiritual semacam ini berubah menjadi kekuatan materi, ia akan
mendatangkan keuntungan ekonomi yang berapa besar bagi negara dan bangsa ini?
Mendatangkan manfaat yang berapa besar? Moralitas rakyat umum kembali meningkat,
betapa masyarakat ini akan menjadi stabil? Siapa yang memegang kekuasaan di
dalam masyarakat ini? Siapa yang mendapatkan manfaat? Bukankah semua ini
terpampang dengan jelas? Namun partai garang beserta roh jahat yang sudah terbiasa
berbuat jahat dan semena-mena, serta segerombol orang-orang jahat, mereka tetap
memilih tindakan penganiayaan. Kalau begitu, kamu telah memilih tindakan
penganiayaan, sejak hari kamu mulai memilih tindakan penganiayaan itu, para Dewa
telah memutuskan untuk menyisihkan kamu. Segala sesuatu yang dilakukan terhadap
pengikut Dafa di dalam penganiayaan ini, serta peracunan terhadap orang-orang di
dunia, semua ini harus ditebus, sesungguhnya dosa yang lebih besar adalah
mengganggu pelurusan Fa.
Anda semua tahu, di dalam pelurusan Fa banyak kehidupan pada ruang dimensi
lain telah disingkirkan di tengah arus dahsyat pelurusan Fa dengan sekali jalan,
cepatnya bukan main. Di dalam gerak maju dari segenap pelurusan Fa, tak peduli
betapa cepatnya, namun tetap ada sebuah proses, karena ruang-ruang dalam alam
semesta terkomposisi oleh waktu yang berbeda, setiap planet punya waktunya sendiri,
setiap partikel punya waktunya sendiri, lingkup yang terbentuk antara partikel dengan
partikel punya waktunya sendiri, lingkup yang terbentuk antara planet dengan planet
punya waktunya sendiri, misalnya lingkup sembilan planet, galaksi, sistem bintang
lainnya, kesatuan dari seluruh sistem bintang, alam semesta ini, alam semesta di luar
alam semesta ini, alam semesta yang lingkupnya lebih besar, semua juga punya
waktunya sendiri. Setiap alam semesta maupun badan langit semacam ini, waktu di
antara mereka semuanya berbeda, selisihnya sangat besar. Dilihat dari segenap alam
semesta, pelurusan Fa alam semesta ini seolah-olah sudah selesai dalam sekilas
kibasan tangan. Akan tetapi, dalam waktu sekilas kibasan tangan ini, ada ruang
tertentu karena waktu di ruang tersebut amat cepat, cepatnya sehingga satu kibasan
tangan ini di sana sudah berlalu beberapa puluh ribu tahun; ada ruang tertentu satu
kibasan tangan ini waktunya hampir sinkron dengan kibasan tersebut; ada yang butuh
beberapa ratus tahun, beberapa ribu tahun. Di tempat manusia ini masih lumayan,
semenjak dimulainya pelurusan Fa hingga sekarang, juga hanyalah belasan tahun
waktunya. Tentu saja, Shifu di saat sebelum mengajarkan Fa sudah melakukan hal ini.
Sesungguhnya adalah bukan main cepatnya. Roh jahat dan orang jahat yang berbuat
kejam terhadap pengikut Dafa, mereka hanya melakukan kejahatan di tengah selang
waktu sebelum tibanya pelurusan Fa. Padahal waktunya adalah sangat singkat, jika
waktu di tempat manusia diatur sedemikian rupa sehingga sinkron dengan pelurusan
Fa, maka dalam sekilas kibasan tangan sudah selesai. Di tempat manusia ini waktunya
terasa sangat panjang, sesungguhnya sudah cepat sekali. Karena kecepatan
pelurusan Fa haruslah sangat pesat, maka kecepatan gerak majunya melampaui
segala waktu dalam alam semesta. Kekuatan dari alam semesta lama demi
mengganggu pelurusan Fa, juga sedang bergerak dengan cepat, Triloka juga ikut
menjadi cepat.
43

Saya dahulu mengatakan kepada kalian, bahwa waktu di tempat manusia
sekarang sudah amat cepat sekali. Saya dahulu pernah mengatakan beberapa kali
kepada kalian, ia terdapat beberapa kali perubahan. Saya pernah mengatakan, bahwa
satu hari sekarang adalah satu detik di masa lalu, kemudian saya juga pernah
mengatakan kepada kalian, bahwa satu tahun sekarang adalah satu menit di masa lalu.
Kendati sudah demikian kecepatannya, kehidupan di dalamnya malah tidak dapat
merasakan, karena benda yang ada di dalamnya, segala faktor dari dia juga ikut
menjadi cepat. Waktu dan ruang telah menghasilkan lingkungan alam semesta yang
berbeda, serta bentuk ruang yang berbeda. Kehidupan yang ada di sana, segalanya
ikut bertambah cepat di dalam waktu tersebut, maka anda tidak dapat merasakan ia
sedang bertambah cepat. Situasi pelurusan Fa tidak hanya gerak majunya
berkecepatan tinggi, pergerakan situasi lama juga bertambah cepat, kendati demikian,
sekarang waktu ini sudah sangat singkat. Karena materi yang membentuk manusia
mempunyai batas, dengan waktu yang terlalu cepat makhluk hidup dalam Triloka tidak
akan sanggup menahannya, sekarang sudah hampir sampai batas limit penyesuaian
manusia terhadap waktu. Satu-satunya yang dapat dirasakan manusia terhadap
perbandingan percepatan waktu, yaitu di dalam kesan manusia akan terasa, terutama
orang yang usianya agak lanjut mengetahui, dahulu dalam satu hari sepertinya dapat
melakukan banyak pekerjaan, satu hari sepertinya sangat panjang, malam tak kunjung
tiba; namun sekarang ditemukan bahwa dari pagi hingga sore belum melakukan apaapa, langit sudah menjadi gelap, lagi pula daya tubuh manusia tidak dapat ikut berpacu.
Karena materi pada setiap tingkat mempunyai batas limit dari tingkat tersebut, unsur
materi itu tidak dapat ikut berpacu. Sesungguhnya kecepatan pelurusan Fa adalah
sangat cepat sekali. Jangan melihat kejahatan itu betapa beringasnya mereka, akibat
mengerikan yang dihadapi di kemudian hari sudah berada di depan mata! (Tepuk
tangan meriah)
Maka setelah "sembilan komentar" dipublikasikan, pengikut Dafa di dalam
mengklarifikasi fakta, di tengah penyelamatan makhluk hidup, benar-benar telah
membuat banyak orang mengerti akan fakta sebenarnya. Terutama ada banyak orang
mengajukan pengunduran diri dari partai, memisahkan diri dari kejahatan ini. Khusus
menghadapi masalah ini, coba anda semua pikirkan, ada yang mengatakan saya tidak
perlu mengundurkan diri dari partai, saya sudah tahu dia tidak baik, sejak dini sudah
tidak menyetor iuran partai. Itu bukan dengan anda memikirnya sejenak di dalam hati
lalu dapat diperhitungkan. Anda pada awalnya mengacungkan kepalan tangan, dengan
penuh semangat mengucapkan sumpah beracun di hadapan bendera merah darah,
ketika itu anda mengatakan akan menyerahkan jiwa anda kepada dia, menyerahkan
seumur hidup anda kepada dia, hari ini anda tidak secara resmi membuat pernyataan,
tidak mengundurkan diri, apakah dapat diperhitungkan? Apakah dengan anda
memikirnya sejenak di dalam hati lalu dapat diperhitungkan? Pikiran manusia tidak
stabil, otak manusia hanya merupakan sebuah pabrik pengolah, berbagai macam
informasi dapat terwujud dan terefleksi melalui otak manusia, mengganggu orang yang
bersangkutan, sumber dari pikiran manusia adalah sangat rumit. Jika ingin memastikan
orang tersebut bersikap apa, berbuat apa, siapakah dia, maka harus dengan
perbuatannya sebagai patokan, apa yang dipikirkan tidak diperhitungkan. Mengapa di
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dalam hal apa pun selalu mengambil perbuatan manusia sebagai patokan? Ada orang
ingin melakukan hal buruk, sebelum dia melakukan anda tentu tidak dapat
menghukumnya, setelah dia melakukan anda baru dapat menghukumnya, justru
karena sumber pikiran manusia dan pikiran itu sendiri sangatlah tidak stabil. Manusia
punya Zhu Yuanshen, Fu Yuanshen, masih ada beragam konsep yang terbentuk
setelah lahir, sifat dualisme baik dan buruk, masih terdapat faktor-faktor yang datang
dari luar, semua ini dapat berperan. Perwujudan dari perbuatan manusia barulah
merupakan manifestasi sesungguhnya dari orang tersebut. Maka dalam pandangannya
sebagai Dewa, terhadap roh jahat partai garang PKT yang menganiaya pengikut Dafa,
yang mengganggu pelurusan Fa, sudah dijatuhi hukuman, sudah termasuk yang paling
jahat, harus disingkirkan. Lalu bagaimana menyingkirkannya? Siapa saja yang
termasuk dalam penyingkiran? Apakah cukup dengan hanya menyingkirkan roh jahat
dari partai garang PKT itu? Anggota partai dan liga pemuda yang bekerja sama dengan
roh jahat partai garang PKT dalam melakukan hal buruk, yaitu pelaku kejahatan dari
mereka di atas dunia; sekalipun anda mengatakan bahwa anda tidak melakukan
sesuatu hal buruk, akan tetapi anda adalah anggotanya, yaitu satu anasir yang
membuatnya menjadi kuat, sebuah partikel dari kejahatan, niscaya adalah objek yang
disingkirkan. Tidak hanya begitu saja, karena dia sedang mengembangkan perannya
pada setiap ruang dimensi dalam Triloka, khususnya di atas dunia manusia. Ada
banyak orang diperalat olehnya bukan secara pasif, melainkan secara aktif, bahkan
bekerja sama dengannya. Maka jika keadaannya adalah sedemikian rupa, bagi
anggota-anggota PKT tersebut, apakah tidak mengerikan?
Roh jahat partai garang ini sudah sejak lama, dengan mempunyai tujuan telah
menarik ke dalam partai tokoh-tokoh yang berprestasi dalam masyarakat, yang
mempunyai kemampuan, yang terkemuka, untuk memperkuat dirinya, untuk
menampilkan kehebatan partai garang, seolah-olah dia terkomposisi dari unsur-unsur
yang unggul. Sesungguhnya kejahatan juga tahu orang-orang tersebut belum tentu
tulus hati, maka begitu diadakan suatu gerakan mereka akan dijadikan objek yang
diganyang. Tetapi saat akan diadakan perhitungan terhadap partai garang, saat benarbenar hendak dilakukan Fa meluruskan dunia manusia, hal-hal tersebut tidak lagi
dipandang, asalkan anda adalah anggotanya, dengan sekali jalan melewati, semuanya
sudah disingkirkan. Karena pengikut Dafa di tengah penyelamatan makhluk hidup, lagi
pula di bawah situasi yang dianiaya dengan sangat serius, sudah sepenuhnya
menggunakan segala kesempatan yang ada, dengan mempertaruhkan keselamatan
pribadi, telah mengutarakan fakta sebenarnya kepada orang-orang di tengah
penyelamatan makhluk hidup, telah memberi tahu orang-orang di dunia tentang hal-hal
tersebut, sedang menyelamatkan mereka. Ada orang tidak mau mendengar, tidak
mendengar berarti sudah menyatakan sikap. Ada orang telah melihat, namun tidak
mengundurkan diri, tidak mengundurkan diri juga berarti sudah menyatakan sikap.
Pengikut Dafa melakukannya hanya berdasarkan keinginan untuk menyelamatkan
dengan belas kasih, melakukannya sedapat mungkin, menolong sedapat mungkin,
maka biarpun sejak awal terus hingga sekarang, kita semua adalah sedang
menyelamatkan seluruh makhluk hidup, kita tidak pernah secara khusus melakukan
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sesuatu demi politik manusia biasa, kita juga tidak mengagumi kekuasaan politik itu.
Tujuan orang Xiulian adalah melepas keduniawian serta mencapai kesempurnaan jiwa,
terikat pada segala kepentingan dan perolehan -- kehilangan duniawi tidaklah dapat
mencapai kesempurnaan, karena orang Xiulian dalam menjalani Xiulian di atas dunia,
justru harus melepas segala macam keterikatan hati baru dapat menjadi Dewa. Jika
tidak demikian, segala faktor apa pun dari keterikatan hati dan kekhawatiran dalam
dunia ini, juga merupakan sebuah kunci yang mengunci seseorang hingga tidak dapat
lepas. Maka dalam pembuktian kebenaran Dafa, bersamaan anda menyelamatkan
seluruh makhluk hidup sebenarnya juga adalah sedang Xiulian diri anda sendiri. Hal ini
anda sekalian sudah sangat jelas. Dengan kata lain, kita sama sekali tidak
mengharapkan hal-hal manusia biasa itu.
Sebagai manusia biasa, orang yang belum mendapatkan Fa, orang yang tidak
memahami pengikut Dafa, orang yang berada di luar Xiulian, mereka tidaklah dapat
memahami Dafa serta pengikut Dafa. Sekarang ini di dalam hati dan pandangan
manusia biasa kepentingan adalah yang paling utama. Banyak sekali kaum demokrat,
tokoh-tokoh dari berbagai macam organisasi politik masyarakat, mereka juga
menentang partai jahat PKT, namun saya melihat mereka sulit berhasil, beberapa
tingkah laku mereka sungguh sangat mengecewakan, membuat orang cemas. Bila
anda benar-benar diberikan kekuasaan apakah sanggup dilaksanakan? Keterikatan
pada kepentingan pribadi begitu kuat, sekarang masih belum melakukan apa-apa,
ketika terlibat dalam kepentingan di antara kalian, begitu tersentuh, antara kalian
sendiri sudah baku hantam dulu, bagaimana Dewa dapat memberikan tanggung jawab
besar terhadap sebuah bangsa ini kepada kalian? (Tepuk tangan) Maka sebagai
manusia yang telah melangkah hingga hari ini, saya bukan mengatakan pribadi
seseorang demikian, sesungguhnya adalah kondisi seluruh masyarakat, moralitas
masyarakat manusia semuanya sedang merosot sangat tajam. Dengan tidak terasa
merosot sangat tajam, dengan tidak terasa dirinya telah berubah menjadi
berpandangan picik. Keterikatan terhadap kepentingan pribadi telah melampaui citacita anda dalam politik, telah melampaui tuntutan anda dalam politik, telah melampaui
aspirasi anda dalam memperjuangkan cita-cita. Dengan kata lain, sebagai manusia
biasa konsep moral sama juga adalah sangat penting. Bila konsep moral seseorang
tidak baik, memang benar Dewa pun juga tidak menghargainya. Biarpun siapa saja,
kehidupan apa saja, mempunyai moral dan mempunyai cita-cita baru dapat menjadi
orang yang berguna, ini adalah pasti. Kelak ketika Fa meluruskan dunia manusia, atau
sebelum itu, partai jahat PKT telah tumbang, siapa yang memegang kekuasaan? Kita
pengikut Dafa tidak memegang kekuasaan, kita adalah orang Xiulian, adalah manusia
yang berada dalam dunia awam, namun niat pikirannya berada di luar tempat ini, kita
juga tidak mengagumi kekuasaan politik mereka itu. (Tepuk tangan) Jika demikian
siapa yang pantas? Dewa tentu akan mencari orang yang mempunyai cita-cita luhur,
mempunyai kemampuan dan bermoral tinggi, pasti adalah demikian! Oleh sebab itu
saya mengharapkan manusia biasa yang sekarang ini dapat membuktikan kebenaran
Dafa, orang yang dapat melepaskan diri dari partai jahat PKT, yang saya maksud di
sini bukan pengikut Dafa, semuanya adalah luar biasa. Bila kalian benar berhasrat
ingin berbuat sesuatu di dalam masyarakat manusia biasa, perilaku kalian sendiri juga
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harus diperhatikan, baru dapat tidak mengecewakan dalam memikul tanggung jawab
yang begitu besar.
Apa yang saya katakan tadi adalah sebagai tambahan. Sesungguhnya sebagai
orang Xiulian sama sekali tidak perlu membicarakan hal tersebut, karena saya tahu
yang hadir hari ini ada sebagian adalah praktisi baru, juga ada sebagian masih bukan
pengikut Dafa. Biarpun bagaimana, saya selalu mengharapkan orang menjadi baik.
Saya Li Hongzhi dalam masa kehidupan ini reinkarnasi di Tiongkok, terhadap bangsa
ini mempunyai pengertian yang sangat dalam, saya juga mengharapkan ia menjadi
baik. (Tepuk tangan) Karena masalah waktu, kalian masih mau angkat bicara, maka
saya juga tidak akan bicara banyak lagi. (Tepuk tangan minta supaya diteruskan) Saya
sekarang terlalu banyak bicara dapat mengganggu situasi pembuktian kebenaran Fa
kalian dewasa ini, karena ada banyak praktisi akan menyampaikan pertanyaanpertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan situasi pembuktian kebenaran Fa
dewasa ini. Jika hari ini saya telah berbicara banyak, dapat memperlemah hal-hal yang
akan kalian kerjakan sekarang ini. Oleh sebab itu harus mengutamakan keadaan
sekarang ini, tidak boleh memperlemah hal-hal yang harus dilakukan dewasa ini.
Sekarang pada dasarnya adalah demikian. Jika ada hal baru yang ingin dikerjakan,
tentu saja pengikut Dafa juga sudah mengetahuinya.
Saya ingin menggunakan lagi kesempatan ini memberi tahu kalian semua, ketika
anda sedang menyelamatkan makhluk hidup, jangan lupa mengultivasi diri sendiri.
(Tepuk tangan) Tiga hal semua harus dikerjakan. Kalian semua pada biasanya
pertahankan pikiran lurus, saat menghadapi kejahatan dan menghadapi suatu keadaan
harus sering memancarkan pikiran lurus, harus mengklarifikasi fakta, harus
menyelamatkan makhluk hidup, lebih-lebih harus mengultivasi diri sendiri dengan baik.
Jika kalian tidak mengultivasi diri sendiri dengan baik niscaya tidak ada keagungan De,
kata-kata yang diucapkan tidak berada di atas Fa, penyelamatan terhadap makhluk
hidup juga menjadi mustahil, perkataan yang diucapkan tidak mempunyai keagungan
De dan kekuatan tentu tidak ada gunanya, kejahatan juga dapat menyusup dalam
kekosongan. Bahkan bila diri sendiri tidak berkultivasi dengan baik, pikiran lurus juga
tidak kuat, maka saat menangani sesuatu masalah niscaya akan terjerumus dalam
suatu pemikiran manusia biasa. Dengan demikian niscaya tidak dapat mencapai efek
penyelamatan seluruh makhluk hidup. Banyak manusia biasa, mereka sesungguhnya
juga membantu melakukan pekerjaan pengikut Dafa, namun mereka adalah manusia
biasa sedang melakukan pekerjaan pengikut Dafa. Kalian adalah pengikut Dafa, yang
kalian lakukan adalah sesuatu yang harus kalian lakukan, juga adalah sedang
menegakkan keagungan De anda sendiri, adalah sedang melangkah menuju
kesempurnaan di atas jalur Dewa ini, maka anda tidak mengultivasi diri sendiri adalah
tidak benar. Dalam aspek ini saya juga tidak banyak membicarakan lagi, tidak banyak
menyita waktu. Kalian semua banyaklah belajar Fa, banyaklah membaca buku.
Biarpun betapa sulitnya pengikut Dafa, jalur yang ditempuh begitu sukar, namun
masa depan kalian adalah cemerlang. Kalian semua juga kian hari kian mengetahui
kecemerlangan masa depan, juga kian hari kian jelas jalur yang ingin kalian tempuh itu
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adalah jalur yang bagaimana. Shifu telah menyiapkan untuk anda sekalian segala yang
terbaik, akan tetapi anda harus melangkah sampai ke sana! (Tepuk tangan meriah)
Pengikut Dafa melangkah maju hingga tahap hari ini, dari atas hingga bawah tiada
yang tidak mengaguminya, kejahatan pun merasa kecut hati dan takut. Dewasa ini
kejahatan pada dasarnya adalah secara tidak rasional sedang diperalat melakukan halhal yang mengganggu pelurusan Fa, menuruti unsur yang diatur oleh kekuatan lama
bawaan. Ada sebagian kehidupan jahat begitu mendekati pengikut Dafa, langsung
melarikan diri, ada yang melakukan kejahatan dengan gemetar ketakutan dan tidak
percaya diri. Oleh sebab itu sebagai pengikut Dafa, kalian semua jangan takut, dalam
segala hal harus terbuka dan penuh martabat, adalah kejahatan yang sedang
ketakutan. Pengikut Dafa pada awal penganiayaan seakan-akan terkucil, ini
dikarenakan pada waktu itu unsur kejahatan terlalu banyak. Sesungguhnya pada waktu
itu juga tidak terkucil, masih ada Dewa, ada Fashen Shifu, ada Gong, juga ada sisi
anda yang telah dikultivasi dengan baik. Hari ini situasinya sudah makin tidak sama lagi.
Banyak unsur kejahatan sudah sirna, roh jahat partai garang telah sisa sedikit, medan
Dafa yang terbentuk di dunia manusia sudah sangat besar, densitasnya juga sudah
sangat besar. Medan tersebut dewasa ini terutama untuk membantu pengikut Dafa
dalam penyelamatan seluruh makhluk hidup, mengekang kejahatan, mengekang
kejahatan-kejahatan yang utama, maka terhadap masalah-masalah manusia biasa dari
masyarakat umum, pada dasarnya disentuhnya. Jika medan tersebut sampai
mengembangkan fungsinya secara umum, itu sudah sangat mengagumkan, sudah
jauh melampaui medan jahat dari partai jahat PKT, lagi pula medan roh jahat partai
garang sedang tercerai-berai dan berkurang dengan amat cepat, maka kejahatan tentu
kecut hati.
Medan tersebut sesungguhnya tidak hanya berfungsi membantu pengikut Dafa,
juga sedang memberi semangat kepada manusia di dunia, dan membesarkan hati
orang-orang Tionghoa yang berada di dalam maupun di luar daratan Tiongkok, juga
sedang membantu mereka melepaskan diri dari pengendalian unsur kejahatan itu, juga
sedang berfungsi positif secara menyeluruh. Maka saya harapkan kalian semua
melangkah lebih baik lagi di jalur yang akan kalian tempuh kemudian, dengan penuh
martabat, pikiran lurus diperkuat lagi, dilakukan dengan lebih baik lagi. Biarpun
mengalami keadaan apa pun, dalam keadaan bagaimanapun haruslah tetap sama
sebagai pengikut Dafa, tidak boleh emosi, pikiran lurus harus kuat. (Tepuk tangan)
Bentuk dan kondisi Xiulian pengikut Dafa sekarang ini, tidak sama dengan bentuk
Xiulian dan kultivasi dahulu. Kalian barulah benar-benar sedang menyelamatkan
makhluk hidup secara luas, kalian barulah benar-benar mempunyai misi yang begitu
besar, maka kondisi yang ditampilkan sama sekali berbeda dengan Xiulian dahulu.
Justru karena demikian, makin tidak boleh karena hal tersebut sehingga mengabaikan
Xiulian diri sendiri, juga tidak boleh acuh tak acuh terhadap kekurangan diri sendiri.
Oleh sebab itu saya harapkan kalian semua menempuh dengan baik jalur di kemudian
hari. Saya tidak banyak bicara lagi, cukup sampai sekian. (Tepuk tangan meriah jangka
panjang)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa di Kanada Tahun 2005
Li Hongzhi
22 Mei 2005
(Tepuk tangan meriah) Salam untuk anda sekalian! (Tepuk tangan) (Hadirin:
Salam untuk Shifu!)
Saya masih ingat sebelum 20 Juli tahun 99, konferensi Fa kita di Toronto kali itu
tepat diselenggarakan di tempat ini. (Tepuk tangan meriah) Saat itu ketika PKT jahat
hendak mulai mengadakan penindasan dan penganiayaan, saya pernah mengucapkan
sepatah kata kepada anda sekalian, saya mengatakan satu tak bergerak dapat
menaklukkan seribu yang bergerak! (Tepuk tangan meriah) Tentu ada praktisi yang
dapat memahami, namun ada sebagian malah menafsirkannya sebagai apa pun tidak
dilakukan, apa pun tidak dikerjakan lagi. (Hadirin tertawa) Yang dimaksud tak bergerak,
adalah keteguhan dari pikiran lurus dan keyakinan lurus yang tak bergerak, bukan
berarti kewajiban pengikut Dafa untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dan jalan
sendiri untuk Xiulian meningkatkan diri di tengah penderitaan sudah tidak usah dijalani
lagi, bagaimana itu dapat dibenarkan? Tak peduli bagaimana berbuat, karena perihal
Xiulian, setiap orang juga masuk ke dalam Dafa dengan membawa pemahaman yang
berbeda, disertai pula keterikatan manusia biasa dalam taraf yang berbeda; di dalam
proses Xiulian, ada banyak sifat-sifat hati manusia juga sulit disingkirkan, sehingga
menyebabkan perbedaan dalam hal pemahaman dan pengenalan terhadap Fa, maka
di dalam penderitaan ini juga sepenuhnya telah menampilkan pemahaman praktisi
yang berbeda terhadap Dafa, serta seberapa banyak keterikatan hati mereka, anda
sekalian juga telah melihat beraneka ragam keadaan penampilan di dalam
penganiayaan. Penganiayaan ini adalah dipaksakan bagi kita, yang tidak dapat diakui,
tetapi dari penganiayaan tersebut juga benar-benar telah tampak kekurangankekurangan di dalam Xiulian, juga telah tampak satu sisi yang luar biasa dari pengikut
Dafa. Dapat mengikuti Shifu melangkah sampai hari ini, dapat melangkah maju dari
penganiayaan, ini tentu adalah luar biasa! (Tepuk tangan meriah)
Saya dahulu mengatakan, jika tidak ada penganiayaan ini, Xiulian pengikut Dafa
akan muncul dengan suatu bentuk yang lain. Tentu saja ini sudah merupakan hal yang
telah berlalu, sekalipun dibicarakan juga tidak ada makna yang terlalu besar. Namun
walaupun demikian, di tengah kondisi semacam ini, pengikut Dafa sungguh-sungguh
dapat memperteguh diri sendiri, meningkatkan diri sendiri di dalam Fa, menyelamatkan
makhluk hidup di tengah anti penganiayaan, dapat melangkah sampai hari ini,
sungguh-sungguh adalah luar biasa. Anda sekalian telah melihat penganiayaan ini
betapa jahat, betapa bengis dan betapa hina, ia masih mempunyai sebuah ciri khas
yang berbeda dengan penganiayaan terhadap pengikut Dewa maupun Buddha di masa
lalu dalam sejarah: yaitu penganiayaan apa pun di dalam sejarah bersifat terbuka,
sedangkan partai jahat PKT kini telah siap dengan berbagai macam pengalaman jahat
dan cara-cara berandal menindas rakyat di dalam sejarah, maka penganiayaan dan
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penindasan yang jahat ini, ada banyak tindakan dilakukan secara tersembunyi, di
bawah keadaan yang tidak boleh diketahui orang. Oleh sebab itu ingin supaya orangorang di dunia mengetahui hal ini, membuat masyarakat menjadi geger, serta timbul
kemarahan orang-orang di dunia terhadap penganiayaan kali ini, atau menyuarakan
dukungan bagi pengikut Dafa, semua itu sepertinya sulit untuk diwujudkan, karena
kejahatan sedang menutupi fakta sebenarnya, sedangkan cara-cara yang diterapkan
dalam penganiayaan sungguh amat jahat. Ini belum pernah ada sejak dulu. Ini adalah
pengalaman paling jahat dari partai jahat PKT yang telah dipersiapkan selama seratus
tahun lebih, yang menutupi perbuatan dosa penganiayaan mereka secara amat
tersembunyi dan tabu.
Dapat juga dikatakan, cobaan penderitaan yang dipaksakan kepada pengikut
Dafa, memang belum pernah ada dalam sejarah. Waktu itu ketika dimulainya
penganiayaan, cara yang mereka gunakan bersifat terbuka, lagi pula keberingasan
kejahatan yang terkesan seolah-olah akan meruntuhkan langit bagi manusia, berkhayal
ingin menjatuhkan pengikut Dafa. Namun kekuatan jahat, setan busuk dan partai
garang tidak berhasil melakukannya. Kemudian mereka menemukan bahwa lama
kelamaan hal ini akan menimbulkan perhatian masyarakat internasional dan antipati
rakyat umum Tiongkok, rakyat umum yang luas di tengah masyarakat niscaya akan
menyuarakan dukungan bagi pengikut Dafa, akan menyuarakan dukungan terhadap
anti penganiayaan. Dengan demikian mereka mulai mengalihkan penganiayaan ini
menjadi penganiayaan yang tidak terbuka. Pada satu sisi dilihat secara permukaan
partai jahat PKT telah berhasil menang, pada sisi lain juga memberi suatu kesan yang
tenang di permukaan dan damai secara buatan bagi orang-orang, namun di balik itu
tetap saja menganiaya pengikut Dafa secara keji dan bengis, bahkan pada masa
belakangan siaran radio, televisi dan surat kabar yang bersuara tunggal semua tidak
memberitakan lagi. Tetapi tindakan penindasan dan penganiayaan tidak pernah
dilonggarkan, ini adalah tindakan penganiayaan dari sebuah pemerintah berandal
terhadap rakyatnya yang tidak pernah ada dalam sejarah. Kalian semua telah melihat,
di bawah situasi yang demikian, media arus utama dari berbagai negara di seluruh
dunia kebanyakan tidak melaporkan keadaan pengikut Dafa yang dianiaya, mereka
diam di tengah dosa-dosa.
Tentu saja, di sini masih terdapat sebuah faktor, yaitu Tiongkok sekarang telah
menjadi pangsa pasar ekonomi global, banyak negara juga tertarik dengan lingkungan
investasi ini. Ini tidak berarti PKT memiliki suatu sumber daya yang luar biasa, atau
PKT telah berubah menjadi baik sehingga telah mengubah lingkungan Tiongkok, atau
partai komunis jahat mempunyai suatu jurus metode yang baik, sehingga telah menarik
investor dari seluruh dunia. Sesungguhnya hal ini sangat sederhana, yaitu karena
orang-orang di Tiongkok telah dibuat takut terhadap kemiskinan yang ditimbulkan oleh
PKT, mereka ingin lebih banyak mengumpulkan uang, ditambah sifat rajin dari orang
Tionghoa, dengan demikian bekerja akan lebih awet dan stabil, hal sekelumit inilah
yang telah menarik para investor. Karena orang-orang dari banyak suku bangsa di
dunia, begitu mereka telah meraih sejumlah uang, dia tidak kerja lagi, setelah uangnya
habis dipergunakan dia baru mencari kerja lagi. Sedangkan orang Tionghoa dengan
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keistimewaan ingin lebih banyak mengumpulkan uang, yang telah dibuat takut terhadap
kemiskinan yang ditimbulkan oleh PKT, asalkan dapat menghasilkan uang, pekerjaan
apa pun mau dilakukan dari awal sampai akhir, hal inilah telah menarik sekelompok
besar investor yang membutuhkan kestabilan tenaga buruh, terutama yang
membutuhkan kestabilan tenaga teknisi. Maka partai jahat PKT juga menggenggam
mentalitas orang Tionghoa ini, serta memanfaatkan orang Tionghoa, memanfaatkan
pula dana dan sumber kekayaan, sumber materi dari para investor untuk menindas
rakyat, menganiaya Falun Gong. Dengan demikian ada banyak negara di seluruh dunia
demi kepentingan ekonomi, tidak menyatakan sikap terhadap penganiayaan ini.
Di dalam penganiayaan ini, kita juga telah melihat, hal apa pun yang
dipropagandakan di tengah masyarakat manusia semuanya tidak bisa diandalkan.
Banyak orang di seluruh dunia berbicara tentang HAM, banyak negara
menggemborkan bebas berkeyakinan, bahkan orang-orang di seluruh dunia seolaholah menganggap hal-hal tersebut sebagai syarat hidup yang paling mendasar bagi
umat manusia, dan hak yang paling penting bagi seseorang. Sedangkan di saat PKT
dengan ekstrem jahat dan ekstrem serius menganiaya orang-orang Tionghoa serta
menginjak-injak HAM dan keyakinan bebas, banyak pemerintah dan media di seluruh
dunia malah diam dan membungkam. Dengan kata lain, di hadapan kepentingan
pribadi, apa yang disebut bebas berkeyakinan, HAM, semuanya menjadi tak bernilai
sepeserpun. Apa yang disebut hati nurani manusia, kita telah melihat apa yang orangorang menyebutnya hati nurani saat kini juga tak bernilai sepeserpun. Semua itu hanya
merupakan benda yang dipropagandakan untuk melindungi kepentingan realitas dari
sebagian orang. Sedangkan Dafa, ini adalah kebenaran sejati alam semesta yang
kalian pahami di tengah Xiulian, yang selamanya tidak berubah dan tidak bergerak,
adalah prinsip lurus yang harus dilindungi dalam situasi dan kondisi apa pun, yang
harus ditaati dalam keadaan apa pun. Di dalam kondisi apa pun, asalkan praktisi
Xiulian pikiran lurusnya cukup, tentu akan mendapat peningkatan, mendapat
pengarahan dan bantuan darinya, dengan demikian menambah kuat pikiran lurus,
sehingga tidak terganggu oleh cara-cara manusia biasa apa pun dan godaan kejahatan.
Ini adalah norma hukum alam semesta dan keyakinan lurus manusia terhadap Dewa,
ini adalah kebenaran yang ditampilkan oleh orang Xiulian dalam melangkah menuju
peningkatan, adalah sesuatu yang tak tertandingkan oleh hal apa pun yang digembargemborkan oleh manusia biasa untuk membela kepentingan mereka, dapat juga
dikatakan semua ini adalah melampaui manusia biasa, maka pengikut Dafa baru dapat
melangkah ke depan di tengah penganiayaan ini.
Sesungguhnya banyak pemerintah di seluruh dunia dan hampir semua mediamedia yang besar tidak menyatakan sikap, selain dua sebab di atas, masih ada sebuah
faktor yang paling pokok, yaitu unsur-unsur kekuatan lama dalam alam semesta lama
sedang mengisolasi orang-orang lainnya di seluruh dunia yang belum mendapatkan Fa,
tidak memperkenankan mereka ikut serta dalam peristiwa ini, tujuannya ialah ingin
supaya pengikut Dafa menjalani "ujian" di tempat-tempat lokal tersebut. Jika orangorang di dunia bercampur masuk, maka "ujian" terhadap pengikut Dafa tidak dapat
mencapai taraf yang demikian jahat, tidak dapat mencapai tujuan yang mereka atur
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terhadap pengikut Dafa, untuk melihat apakah pengikut Dafa dapat memenuhi syarat di
tengah apa yang disebut cobaan penderitaan yang berat dan kejam ini, ini adalah
sebab yang paling pokok dari mereka.
Tak peduli bagaimanapun, di tengah penganiayaan ini, saya dan pengikut Dafa
secara menyeluruh menyangkal penganiayaan ini, dengan demikian di dalam kita
menyangkal secara menyeluruh penganiayaan ini, pertahankan kondisi orang Xiulian
yang khas anda miliki menurut tuntutan saya sebagai Shifu, sebagai pengikut Dafa bila
dapat melakukan semua ini dengan baik sebagai kewajiban diri sendiri, itu niscaya
sedang maju dengan gigih. Dahulu saya pernah mengatakan kepada anda sekalian,
bahwa perihal Xiulian, dahulu orang Xiulian yang mana pun juga akan mendapati
sebuah kondisi Xiulian yang sangat sulit, yaitu cobaan yang penuh derita dan
berjangka panjang. Terutama Xiulian di tengah kepentingan realitas manusia biasa, ini
benar-benar amat sulit sekali, kepentingan dari bermacam-macam aspek selalu
menggoda orang Xiulian, begitu sedikit lengah, pikiran anda, pemahaman anda,
bahkan sifat-sifat manusia juga dapat membuat anda terombang-ambing terbawa arus,
maka cara Xiulian seperti ini tentu luar biasa sulitnya, karena sulit maka dari aspek lain
juga telah menampilkan mereka sebagai pengikut Dafa di hari ini, tentu dapat
berkultivasi dengan sangat tinggi. Jika kondisinya tidak sulit, ujian langsung terhadap
permukaan manusia dari praktisi Xiulian, serta subjek dari jiwa orang tersebut tentu
tidak begitu sengit.
Anda semua tahu, baik agama maupun berbagai cara Xiulian di masa lampau
dalam sejarah, mereka tidak secara khusus ditujukan pada paling permukaan dari
manusia, tidak bertanggung jawab secara sungguh-sungguh terhadap orang tersebut di
dalam Xiulian. Dapat juga dikatakan, tidak memikirkan apakah Zhu Yuanshen manusia
dapat berhasil kultivasi atau tidak, oleh sebab itu mereka kebanyakan Xiulian di dalam
meditasi memasuki Ding 4 dalam jangka panjang. Berbagai kondisi yang ditampilkan
saat penyingkiran keterikatan hati yang dievolusikan dalam Ding, hanya membawa efek
bagi Fu Yuanshen orang Xiulian. Sedangkan bentuk Xiulian pengikut Dafa yang berada
di tengah masyarakat manusia biasa, membuat praktisi Xiulian dihadapkan secara
langsung dengan perwujudan berbagai keterikatan hati manusia biasa yang bersifat
bawaan yang belum disingkirkan, serta berbagai godaan terhadap kepentingan
manusia di permukaan. Dengan demikian telah menyebabkan penitikberatan pada
Xiulian permukaan dari orang Xiulian, bersamaan juga telah menjadikan perubahan sisi
manusia di permukaan sebagai hal yang krusial, juga sebagai hal utama yang paling
berat di dalam Xiulian. Ditambah prasyarat berupa objek yang diselamatkan dan
ditingkatkan adalah tubuh utama manusia, dengan demikian Xiulian sejati dari manusia
niscaya telah menjadi nomor satu, cara Xiulian yang diterapkan juga telah membentuk
cobaan langsung terhadap permukaan manusia; sedangkan cobaan terhadap Fu
Yuanshen dan makhluk hidup lainnya dari tubuh manusia seutuhnya, seyogianya tidak
begitu langsung, karena mereka semua berada dalam kondisi tersingkapnya ilusi pada
taraf yang berbeda, sedangkan orang tersebut berada dalam cobaan yang secara
langsung menyangkut kepentingan realitas. Ini adalah ciri khas Xiulian pengikut Dafa.
4

Ding -- Kondisi hening; pikiran kosong namun masih sadar.
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Mengapa saya selalu berkata, "Manusia benar-benar dapat berkultivasi menjadi
Dewa?" Beginilah maksudnya, "Secara formalitas benar-benar adalah manusia yang
sedang Xiulian," karena tubuh manusia telah menjadi tubuh utama di dalam Xiulian.
Pada masa awal Dafa ini diajarkan, ada banyak Dewa, mereka semuanya tidak
mengerti, maka mengatakan kamu terlalu memerhatikan manusia. Maksud lain dari
kata itu adalah, kamu tidak memerhatikan kami, malah memerhatikan manusia, dahulu
siapa yang menganggap manusia sebagai suatu hal yang perlu ditangani? Manusia
begitu berketerikatan, tingkah lakunya begitu rendah dan buruk, rasionya tidak jernih,
mengapa kamu mau menyelamatkan manusia? Tentu saja ada banyak sebab yang
mereka tidak ketahui. Saya dahulu dalam ceramah Fa kepada kalian telah
mengemukakan, Dewa tingkat rendah memang tidak mengetahui keadaan
sesungguhnya dari permukaan manusia. Sejarah umat manusia telah mengalami
terlalu banyak hal di dalam kurun waktu yang begitu panjang, permukaan manusia di
dalam reinkarnasi yang berulang-ulang juga telah mengalami hal-hal yang begitu
banyak, pelurusan Fa adalah menyelamatkan semua makhluk hidup, kehidupan seperti
ini apakah boleh tidak diselamatkan? Dafa meluruskan Fa di tengah alam semesta,
perwujudannya bukanlah semacam Xiulian di masa lampau yang hanya bertanggung
jawab terhadap suatu jenis kehidupan atau kehidupan dalam lingkup tertentu, yang
ingin diselamatkan oleh pelurusan Fa adalah segala makhluk hidup yang dapat
diselamatkan, termasuk segala bentuk eksistensi kehidupan yang diciptakan oleh
Dewa, yang ada pada tubuh utama manusia. Lagi pula banyak orang telah mengalami
penderitaan dari kurun waktu yang begitu panjang, apakah boleh tidak diselamatkan?
Bukankah manusia adalah subjek dalam Triloka? Makhluk hidup dalam Triloka
bukankah harus diselamatkan semua? Dengan demikian cara Xiulian semacam ini,
serta fondasi yang dikukuhkan dan penderitaan yang ditanggung oleh manusia selama
kurun waktu yang begitu panjang dalam sejarah, bukankah semua ini telah membuat
manusia siap dengan keagungan De yang paling besar sejak dulu hingga sekarang?
Bukankah kehidupan tersebut seharusnya dianggap yang paling luar biasa, yang
pertama harus dipertimbangkan untuk diselamatkan? Sebagaimana di tempat manusia
ini dijadikan titik tolak pelurusan Fa, maka yang pertama dipikirkan, bukankah
pembebasan manusia yang adalah kehidupan pada bagian ini?
Tentu saja, tidak hanya demikian sederhana. Di dalam sejarah justru telah melihat
segala sesuatu yang terjadi di hari ini, pada masa awal terbentuknya Triloka
seyogianya sudah mulai dan berlanjut mengatur jiwa dan kondisi yang dibutuhkan di
masa pelurusan Fa kelak pada paling permukaan manusia, yaitu wujud tubuh manusia,
bersamaan juga supaya kehidupan tersebut menyiapkan keagungan De yang besar
dalam melewati kurun waktu yang sangat panjang. Dapat juga dikatakan, permukaan
manusia juga bukan sesederhana layaknya manusia. Tingkah laku dan kecerdasan
manusia yang berkemampuan rendah disebabkan kekangan dari taraf kondisi manusia
dan lingkungan Triloka, ditambah kriteria di saat penciptaan manusia, jika dilihat dari
fenomena saja tidak dapat melihat secara hakiki, karena unsur yang tingkatnya makin
tinggi makin tidak mudah terdeteksi pada permukaan tubuh manusia; makin tidak
terdeteksi, maka keadaan sesungguhnya dari manusia bagi kehidupan pada tingkat
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yang berbeda akan merupakan fakta kebenaran yang senantiasa tertutup. Bukan
semua Dewa yang ada mengetahui hubungan antara Triloka dan alam semesta. Kalian
tahu masyarakat manusia di dalam sejarah telah meninggalkan banyak kebudayaan
dan ramalan, sedangkan ada banyak peristiwa bahkan Dewa yang dekat dengan
Triloka juga tidak tahu. Bukankah ini adalah sebuah fenomena yang aneh? Mengapa
begini? Bagaimana sampai mereka tidak tahu? Manusia juga dapat mengenal
beberapa prinsip yang benar melalui sejumlah filosofi dalam sejarah, terutama ramalan
yang sangat akurat yang ditinggalkan dalam sejarah umat manusia, jadi bagaimana
bisa Dewa tidak mengetahuinya?
Sesungguhnya ada banyak misteri di dalam masyarakat manusia dan di dalam
Triloka, banyak Dewa juga tidak mengetahuinya, lagi pula terdapat perbedaan yang
sangat besar dan sangat banyak antara waktu manusia dengan waktu Dewa yang
banyak sekali. Seumpama manusia sebagai satu partikel, maka Dewa yang melampaui
manusia dengan partikel yang lebih besar, yaitu diumpamakan dari volumenya,
seandainya dia dapat mendeteksi, mengetahui dan memahami sejarah amat panjang
dari masyarakat manusia, juga sangat terbatas. Jika Dewa dengan partikel yang
volumenya lebih kecil dari manusia, atau lebih kecil dari partikel molekul, waktu mereka
akan luar biasa cepatnya, oleh sebab itu ada banyak kehidupan sama sekali tidak tahu
sejarah dasar dari Triloka, tujuan eksistensi Triloka dan makna sesungguhnya dari
eksistensi kehidupan. Dewa tidak dapat mati secara sungguhan, tetapi dia juga dapat
hidup kembali di dalam tingkat alam tersebut. Selayaknya menggunakan kata
perumpamaan ini, disebut "hidup kembali". Dia juga dapat mengulangi dari awal
disebabkan prinsip terbentuk-bertahan-rusak-musnah yang eksis dahulu dalam alam
semesta, persis seperti yang terdapat pada manusia, lahir-tua-sakit-mati kemudian
reinkarnasi kembali. Karena dalam prinsip hukum saat penciptaan alam semesta telah
ditentukan dasar prinsip yang berputar dan ulang kembali dari awal, di dalam taraf
tingkatan Dewa juga ada keadaan semacam ini, hanya saja Dewa di dalam waktu
tersebut sepertinya terasa amat panjang. Lagi pula proses hidup kembali dari Dewa
diketahui oleh dia sendiri, tidak seperti manusia, menganggap mati sangat mengerikan,
perihal hidup kembali, apakah ada kehidupan akan datang, semua ini berada dalam
kesesatan, tidak memperkenankan manusia melihatnya. Tetapi dalam kondisi sebagai
Dewa ia mengetahui, hanya saja di dalam hidup kembali ingatannya yang dahulu telah
dihapus, di saat hidup kembali ingatannya yang dahulu sudah tidak eksis lagi, hanya
sebatas demikian keadaannya. Tetapi semua ini bagi mereka boleh dikatakan adalah
amat panjang waktunya bagaikan tiada tamat dari kehidupan. Akan tetapi, di dalam
proses dia hidup kembali, peristiwa yang lalu sudah tidak diketahuinya lagi. Dalam
kurun waktu yang amat panjang, tidak semua Dewa mengetahui sejarah yang ada
dalam Triloka. Termasuk pula pelurusan Fa di hari ini, juga bukan semua Dewa dapat
mengetahui apa gerangan masalah ini, bahkan tidak semua dapat memahami, dapat
melihat setiap langkah dari pelurusan Fa. Makhluk hidup berbagai kalangan juga hanya
di saat pelurusan Fa hampir sampai di depan mata, mereka baru dapat melihatnya, di
saat pelurusan Fa belum tiba mereka tidak akan bisa melihatnya, dengan demikian
menyebabkan makhluk hidup dalam alam semesta mempunyai penampilan yang
berbeda di tengah pelurusan Fa ini. Pemahaman yang positif, pemahaman yang
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negatif, pemahaman yang pasif, demikianlah keadaannya. Segala keadaan yang
ditampilkan oleh orang-orang dalam masyarakat manusia di hari ini yang kita lihat, saya
beri tahu anda sekalian, pada dasarnya mirip dengan situasi di kalangan atas.
Sebelum 20 Juli tahun 1999, di tengah penyebaran Dafa secara luas, bagaimana
keadaan makhluk hidup dan para Dewa dari berbagai kalangan? Mereka semua
mengatakan, wah, Dafa bagus sekali, Fa yang demikian bagus diajarkan kepada
manusia sungguh sayang sekali, lagi pula diajarkan pada saat manusia dalam keadaan
paling buruk. Sebaliknya ada juga yang berpikir, diajarkan pada saat yang demikian
mungkin baru dapat menampilkan bahwa Dafa makin luar biasa. Maka ada pula
kehidupan yang beranggapan, Li Hongzhi berbelas kasih, jika demikian segala benda
yang buruk dilimpahkan saja kepada Dia, suruh Dia yang menghapus karma dosanya.
Ini adalah memanfaatkan kesempatan melakukan hal buruk. Tetapi karma dosa yang
ditekan ke bawah besarnya ibarat langit, banyak Dewa setelah melihat keadaan
semacam ini semua juga berpikir: Dalam keadaan seperti ini apakah Dia sanggup
mengatasi? Semuanya juga menganut pemikiran dan pemahaman yang berbeda,
tetapi ketika itu secara keseluruhan mereka yang berperan positif masih sebagai
dominan. Namun saat begitu dimulainya penganiayaan pada 20 Juli tahun 1999,
pemikiran mereka berubah lagi, banyak kehidupan dari berbagai kalangan semuanya
menganut sikap yang pasif sambil menunggu dan melihat, memandang setan busuk
berbuat jahat dan menganiaya juga tidak dihiraukan, seolah-olah sedang melihat
apakah Anda sanggup mengatasi atau tidak. Jika Anda sanggup, wah, itu sungguh luar
biasa, saya juga mendukung Anda; akan tetapi terhadap halangan yang ditimbulkan
oleh kekuatan lama dan kehidupan lama setelah mereka tersentuh, dan melihat
kekuatan kejahatan memenuhi seluruh dunia, para makhluk masing-masing menganut
pemikiran sendiri. Kebanyakan beranggapan pekerjaan ini kemungkinan sulit berhasil,
jika tidak berhasil, maka saya juga akan terbawa-bawa, karena itu mereka tidak
menyatakan sikap. Hampir semua makhluk hidup dari berbagai kalangan berada dalam
kondisi yang demikian. Fa alam semesta justru untuk menyelamatkan makhluk hidup
dari berbagai kalangan, tidak boleh menuntut terlalu tinggi terhadap para makhluk
hidup; jika semuanya begitu lurus, maka alam semesta juga tidak perlu diluruskan Fa
lagi, justru karena sudah begini, sudah tidak benar, baru bisa menampilkan kondisi
semacam ini. Ini adalah penampilan Dewa terhadap pelurusan Fa kali ini, penampilan
Dewa terhadap pengikut Dafa.
Tentu saja, seiring dengan keseluruhan situasi pelurusan Fa yang maju ke depan
dengan tiada hentinya, situasi di atas dunia dan seluruh Triloka juga sedang berubah
dengan tiada hentinya. Anda sekalian telah melihat penampilan orang-orang di dunia
sekarang ini sangat mirip dengan yang di atas langit. Dibicarakan dari aspek lain, jika
banyak jiwa dari orang-orang di dunia berpadanan dengan badan langit, mempunyai
asal-usulnya, maka coba anda pikirkan, bukankah itu secara langsung berkaitan
dengan keadaan di kalangan atas sekarang? Tentu saja, manusia secara permukaan
tidak jelas. Dewasa ini banyak orang sudah mau tampil ke depan, itu karena banyak
makhluk hidup dan raja dari berbagai kalangan telah melihat suatu kecenderungan
yang tak terhalangi bahwa Dafa meluruskan Fa pasti berhasil, maka mereka sedang
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susul-menyusul menyatakan sikap, sedang susul-menyusul ingin menampilkan sesuatu.
Unsur terakhir dari alam semesta lama sejak dini sudah dapat melihat akan langkah ini.
Di dalam alam semesta masih terdapat banyak kehidupan terakhir yang lebih tinggi,
walaupun mereka tidak ada hubungan apa pun dengan unsur kekuatan lama, tetapi
mereka juga adalah kehidupan yang lama, mereka juga menganut konsep mereka
yang telah bermetamorfosis. Terhadap pengikut Dafa, mereka juga bertumpu pada
karakter dahulu dari alam semesta yang secara bawaan tidak sempurna dan telah
bermetamorfosis, untuk melindungi segala sesuatu dari mereka. Terhadap pengikut
Dafa, mereka beranggapan penganiayaan semacam ini dapat membuat pengikut Dafa
menjalani Xiulian, konsep mereka memerankan fungsi sebagai penghalang, dan juga
mereka telah menyebabkan penyekatan antara dunia permukaan dengan berbagai
tingkatan, juga menghalangi pemahaman orang-orang di dunia terhadap Fa. Mereka
merasa yang dapat melangkah maju di bawah kondisi yang demikian barulah terhitung
memenuhi syarat, makhluk hidup dari kalangan bawah serta manusia di dunia baru
dapat dipertahankan setelah menyatakan sikap di bawah kondisi semacam ini.
Menentukan pilihan di bawah kondisi semacam ini niscaya telah menampilkan
kehebatan dari kehidupan tersebut, namun mereka semua tidak dapat memahami
apakah hal ini dibutuhkan oleh kondisi pelurusan Fa, serta hal yang paling krusial
adalah alam semesta masa mendatang tidak menginginkan demikian, di dalam
pelurusan Fa juga tidak mengakui unsur-unsur yang negatif, yang bertentangan
semacam ini. Lagi pula saat ini sikap suatu kehidupan terhadap pelurusan Fa barulah
yang paling penting, di antaranya termasuk mereka yang disebut kehidupan paling
akhir dan paling tinggi yang mencoba mengendalikan pelurusan Fa.
Pelurusan Fa berimplikasi pada masa depan segala kehidupan, bukan hanya
khusus ditujukan terhadap pengikut Dafa, orang-orang di dunia dan makhluk hidup
berbagai kalangan. Pelurusan Fa yang mahabesar, siapa yang dapat terkecuali?
Bersamaan itu karena sikap terhadap pelurusan Fa adalah amat penting, maka siapa
pun juga tidak punya hak untuk menutupi, menyebabkan makhluk hidup berbuat dosa
terhadap Dafa dan pelurusan Fa itu sendiri di bawah kondisi ketidaktahuan. Sejak awal
sudah tidak seharusnya muncul unsur gangguan seperti kekuatan lama ini. Di bawah
kondisi yang tanpa gangguan apa pun, makhluk hidup memandang masalah ini,
menyatakan sikap terhadap masalah ini dengan sama sekali tidak dikendalikan, itu
barulah yang sesungguhnya. Jika tidak demikian, pengaturan semacam ini bukankah
telah menampilkan bahwa mereka ingin mengatur siapa menjadi kehidupan yang baik,
maka diaturnya dia berbuat baik, mereka ingin mengatur siapa melakukan hal buruk,
maka diaturnya dia melakukan hal buruk, apakah ini penampilan sesungguhnya dari
makhluk hidup itu sendiri? Tentu bukan! Tetapi dilihat dari keadaan sekarang, unsur
lama yang terakhir dalam alam semesta masih sedang mengganggu apa yang
diinginkan dan dibentuk untuk masa mendatang.
Hari ini bila kita melihat penampilan kehidupan di atas dunia, meskipun berada di
bawah kendali kekuatan lama, makhluk hidup dan para Dewa dari berbagai kalangan
juga sedang berangsur-angsur mulai menyetujui Dafa. Sedangkan persetujuan
semacam ini, masih bukan benar-benar menerima tanpa syarat terhadap Dafa,
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terhadap pelurusan Fa dan pengikut Dafa, melainkan arus kekuatan dari keberhasilan
pelurusan Fa berlimpah memenuhi seluruh badan langit yang membuat mereka tak ada
pilihan lain; tentu ada juga sebagian yang jumlahnya cukup banyak benar-benar
mengerti, karena mereka telah melihat kecenderungan pelurusan Fa semacam ini, di
kemudian hari segalanya pasti berhasil. Semua ini bagi orang-orang di atas dunia tentu
tidak jelas, mereka hanya melihat pengikut Dafa sudah sekian lama tidak jatuh
ketakutan oleh pemerintah komunis Tiongkok yang dikuasai oleh para berandal,
seyogianya menampilkan semacam pemahaman manusia: Wah, Falun Gong hebat,
Falun Gong sudah sekian lama tidak berhasil ditindas oleh partai komunis Tiongkok
yang jahat, malah makin lama makin jaya, sedangkan PKT malah telah membuat
dirinya roboh di tengah penganiayaan Falun Gong, masih Falun Gong yang lebih hebat!
Lagi pula kualitas pikiran lurus yang ditampilkan oleh pengikut Dafa, bagi orang-orang
Tionghoa seolah-olah telah menampakkan sebuah harapan bagi pemulihan kembali
moralitas bangsa Tionghoa. Pejabat korup dan kriminalitas sosial sudah demikian
merajalela di dalam masyarakat yang dikuasai PKT. Ditambah pada masa awal
pelurusan Fa, agar orang-orang di Tiongkok dapat memahami Fa dan memperoleh Fa,
ketika itu pikiran orang Tionghoa telah dibuka, yang mana membuat orang Tionghoa
menjadi sangat cerdas; sedangkan kecerdasan ini di dalam penganiayaan tidak dapat
digunakan pada pemahaman terhadap Fa, malah digunakan pada perbuatan dosa,
oleh sebab itu dalam tahun-tahun penganiayaan terhadap pengikut Dafa, digunakan
untuk menyerang Sejati, Baik, Sabar dan untuk mempropagandakan hal-hal yang jahat,
sehingga cara-cara perbuatan dosa dari makhluk hidup juga berubah jadi amat
tersembunyi dan kompleks. Khusus menghadapi keadaan realitas di Tiongkok,
kelompok berandal PKT sama sekali tidak ada jalan keluar apa pun. Menghadapi dosadosa dan komplikasi masyarakat yang mereka ciptakan sendiri, mereka sama sekali
sudah tidak memiliki kemampuan mengatasinya.
Perkataan yang saya ucapkan tadi berhubung saya hari ini sekali lagi duduk di
tempat ini berceramah Fa kepada anda sekalian. (Tepuk tangan meriah) Waktu sudah
berlalu lima sampai enam tahun, saya hari ini berceramah Fa di sini perasaan hati anda
sekalian mungkin juga berbeda, praktisi yang ketika itu hadir di sini mendengarkan Fa
mungkin punya perasaan makin berbeda. Kita pada dasarnya sudah mau melangkah
meninggalkan penganiayaan yang jahat dan kejam ini. Karena di dalam pelurusan Fa,
unsur-unsur partai komunis Tiongkok yang jahat sedang ditumpas secara besarbesaran dan cepat. Mereka persis seperti yang saya katakan, dia adalah jahat, adalah
bengis, adalah buruk. Asalkan dia eksis, dia masih dapat melakukan hal buruk. Maka di
tempat Tiongkok itu, walaupun pengekangan unsur jahat dari partai jahat komunis
terhadap rakyat umum, terhadap banyak orang di atas dunia sedang diberantas,
diredam dan dikurangi, sudah tidak memerankan fungsi yang besar, namun
penganiayaan terhadap pengikut Dafa masih berlanjut, kecuali mereka diberantas
secara tuntas, maka penganiayaan ini juga berakhir. Unsur-unsur jahat dari partai jahat
komunis pasti dibasmi oleh Dewa di dalam pelurusan Fa.
Partai jahat komunis juga telah melihat dirinya yang hampir ambruk, juga telah
melihat kekuatan andalan sudah tiada, banyak orang sedang mempersiapkan jalan
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belakang, banyak orang juga sedang menutupi perbuatan dosanya di dalam
penganiayaan ini, tentu saja lebih banyak orang ingin mundur dari organisasi partai
yang jahat itu. Semua itu niscaya membuat pengikut setia dari partai jahat merasa
putus asa dan ngeri, terutama pengunduran partai ini membuat jantung mereka
berdebar. Kekuatan andalan sudah tiada, mereka telah melihat ketidak-beresan semua
ini. Tak peduli manusia biasa berpegang pada sikap yang bagaimana, khawatir
masyarakat dan bangsa Tiongkok akan jadi bagaimana, semua itu adalah cemas yang
tidak berarti. Dewa sejak dulu tidak pernah mengendurkan pengendalian terhadap
suatu bangsa mana pun dan seorang manusia apa pun dari umat manusia, Dewa
menginginkan masyarakat ini kacau maka masyarakat tersebut akan kacau, Dewa
menginginkan manusia gila maka manusia tentu akan gila, Dewa menginginkan suatu
masyarakat stabil, masyarakat tersebut tentu akan stabil. Kubu sebuah partai jahat
komunis yang begitu besar, bila menghendaki ia tercerai berai, beberapa hari saja
sudah tercerai berai. (Tepuk tangan) Lihat Dewa membutuhkannya atau tidak,
bukankah demikian?
Segala sesuatu dari masyarakat manusia ini adalah diciptakan demi pelurusan Fa,
segala sesuatu yang ada di hari ini juga eksis demi pembuktian kebenaran Fa dari
pengikut Dafa saya. Kalian ingatlah, kalian baru merupakan tokoh menonjol dari
masyarakat manusia di hari ini, kalian baru merupakan kehidupan yang menjadi pusat
perhatian dari para makhluk hidup, kalian jugalah yang menentukan jiwa masa
mendatang dari setiap orang di atas dunia! (Tepuk tangan) Oleh sebab itu
penyelamatan makhluk hidup dan mengultivasi diri anda sendiri dengan baik, hal
tersebut bagi anda sekalian, bagi pengikut Dafa adalah amat penting. Tidak hanya
demi pencapaian kesempurnaan dari jiwa anda sendiri, juga demi semua makhluk
hidup, demi harapan lebih banyak kehidupan terhadap kalian! Saya bicara cukup
sekian. (Tepuk tangan meriah jangka panjang)
Karena dewasa ini adalah pekerjaan yang sekarang anda lakukan, maka saya
tidak boleh dikarenakan berbicara terlalu banyak tentang pokok hal yang lain, sehingga
melemahkan apa yang kalian lakukan sekarang ini. Hal yang sekarang dilakukan
sangat penting, maka tidak berbicara lebih lanjut, terima kasih kepada anda sekalian!
(Tepuk tangan meriah)
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