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Salam untuk anda sekalian! (Hadirin menjawab: Salam untuk Shifu! Tepuk
Tangan)
Konferensi kita kali ini adalah sebuah konferensi megah. (Tepuk tangan) Peserta
yang datang menghadiri Konferensi Fa ini juga lebih banyak, rasanya ada empat ribuan
peserta. (Tersenyum) Dilihat dari keadaan sekarang ini, boleh dikatakan di tengah
situasi keseluruhan pelurusan Fa, apa yang dilakukan oleh pengikut Dafa di dalam
Triloka semuanya sangatlah baik, telah memerankan fungsi yang sangat penting.
Dalam hal ini Shifu berterima kasih kepada anda sekalian.
Selama beberapa tahun ini kita telah mengalami penganiayaan yang sangat besar,
sebenarnya peristiwa pelurusan Fa ini adalah sebuah hal yang sangat serius, berkaitan
dengan seluruh makhluk hidup. Badan langit besar tak terhingga, makhluk hidup
banyak sekali, banyaknya hingga tak terhitung. Di atas sebuah partikel yang sungguh
kecil juga terdapat makhluk hidup yang tak ternilai dan tak terhitung, dengan demikian
badan langit yang raksasa ini terdapat berapa banyak makhluk hidup? Pelurusan Fa
berkaitan dengan hal yang begitu besar, sedangkan kekuatan lama, maupun sebagian
kehidupan di tingkat rendah yang dimanfaatkan oleh mereka, sedang mengganggu
pelurusan Fa, terobsesi oleh apa yang ingin mereka lakukan, dengan seribu satu akal
mengendalikan pelurusan Fa, dosa yang demikian adalah sangat besar.
Sesungguhnya saya juga telah melihat dengan sangat jelas, dikatakan secara pokok,
kekuatan lama beserta kehidupan lama yang paling akhir itu, justru ingin
memanfaatkan pelurusan Fa kali ini untuk menumpas dan menyingkirkan kehidupan
yang tidak mereka kehendaki, dengan demikian menyuruh sebagian kehidupan
mengganggu pelurusan Fa. Kekuatan lama beserta kehidupan yang tidak dapat
mengenal Dafa dengan benar, semuanya juga masuk di dalam hitungan, sedikit saja
mereka melakukan gangguan dan tidak hormat terhadap Dafa, juga akan menjadi
penyebab hingga mereka tidak dapat dipertahankan. Unsur-unsur lama tingkat tinggi
yang terakhir itu memang ingin membenahi banyak kehidupan yang tidak mereka
kehendaki, oleh karena itu mereka membiarkan dan mengarahkan banyak sekali
kehidupan untuk memerankan fungsi yang mengganggu terhadap pelurusan Fa.
Dikatakan secara dasar mereka juga tahu, pelurusan Fa tidak dapat dirusak oleh
kehidupan tingkat mana pun. Selain saya sendiri menguasai pokoknya, kehidupankehidupan yang terakhir itu demi keselamatan mereka sendiri di dalam taraf kondisi
masing-masing, juga sedang mengupayakan keselamatan dari peristiwa ini, tetapi
kehidupan yang ingin mereka singkirkan jumlahnya sungguh sangat besar.
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Saya di dalam pelurusan Fa sejak dini telah menemukan masalah ini, biar di
tingkat mana pun setiap ketika saya ingin membenahi kehidupan dari bagian tertentu,
tidak perlu banyak bicara, juga tidak perlu banyak berbuat, dengan sekilas pikiran
semuanya sudah tercerai-berai, sangat cepat sekali. Namun di dalam pelurusan Fa
kehidupan mana yang ingin dipertahankan justru sangat sulit, sulit luar biasa,
sedangkan gangguan terhadap pelurusan Fa yang diakibatkan oleh sebagian
kehidupan yang mengganggu pelurusan Fa, telah membuat mereka tidak lagi memiliki
hak untuk dipertahankan. Oleh karena itu di dalam pelurusan Fa, begitu ada kehidupan
terlibat masuk dan telah berperan mengganggu yang tidak saya akui, maka niscaya
sangat berbahaya, ini dibicarakan dari hakikatnya. Di tengah proses tersebut, pada
setiap taraf kondisi, di dalam segala tingkatan, kehidupan yang mengendalikan
pelurusan Fa mempunyai penampilan mereka yang konkret, serta perbedaan tingkatan
dan taraf kondisi dari kehidupan tersebut, di dalam taraf kondisi di mana mereka
berada terdapat perbedaan pemahaman terhadap pelurusan Fa. Kerancuan yang
diakibatkan perbedaan pemahaman dari banyak tingkatan dan banyak makhluk hidup
terhadap peristiwa pelurusan Fa ini, sepenuhnya telah memanifestasikan penampilan
banyak kehidupan setelah mereka bobrok di dalam proses terakhir "terbentukbertahan-rusak-musnah" dari prinsip Fa lama.
Apa pengertian tentang makhluk hidup yang tak ternilai, coba anda semua
pikirkan, di atas bumi yang sangat kecil ini, baik suatu bangsa maupun sebuah negara,
ketika muncul suatu peristiwa, ada berapa banyak orang yang menentang, dan ada
berapa banyak orang yang mendukung, orang dengan menganut beraneka ragam
pemikiran semuanya ada. Maka alam semesta yang merupakan sebuah badan langit
raksasa, pelurusan Fa adalah sebuah peristiwa yang begitu besar, di dalam keadaan di
mana semua makhluk tidak tahu krisis yang melanda maha cakrawala serta bahaya
yang menimpa semua makhluk, pelurusan Fa juga berkaitan dengan kepentingan yang
menyangkut diri sendiri dari segenap kehidupan, perihal penampilan pribadi masingmasing dari semua makhluk, anda sekalian sekali berpikir juga akan tahu, semua ini
adalah betapa rumitnya. Ada banyak praktisi berpikir dan berpikir lagi, di dalam
membuktikan kebenaran Fa seandainya saya dapat melihat keadaan ruang dimensi
lain, saya akan dapat melakukan dengan lebih baik. Sesungguhnya ada sebagian
orang tertentu yang Tianmu-nya telah terbuka, dengan dapat melihat keadaan tersebut
malah mudah diganggu. Keterikatan dari orang-orang tertentu telah menjadi penyebab
sehingga keadaan yang terlihat oleh diri sendiri menjadi gangguan bagi Xiulian dan
membuktikan kebenaran Fa. Oleh sebab itu saya kira, dalam periode ini anda sekalian
dapat menjamin untuk banyak belajar Fa, itu adalah cara yang terbaik. Sebagai setiap
pengikut Dafa, segala hal dinilai dengan Fa, maka akan dapat melangkah dengan lebih
lurus, dengan demikian praktisi yang dapat melihat maupun yang tidak dapat melihat
semuanya tidak mudah terjadi masalah, karena dengan adanya Fa, maka lakukanlah
menurut tuntutan Fa. Tak peduli kehidupan lain bagaimana keadaannya, beragam
penampilan kompleks yang berubah-ubah juga tidak dapat mengganggu pengikut Dafa.
Maka dilihat dari keadaan sekarang ini, segenap arus dahsyat pelurusan Fa makin
lama makin mendekati paling permukaan, juga makin mendekati paling tinggi, paling
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akhir, paling besar, paling pusat. Saya dahulu pernah mengatakan ada banyak ramalan
di saat sampai paling akhir sudah tidak tepat lagi, proses pertengahannya semua
sangat tepat, sesampainya paling akhir sudah tidak tepat lagi, penyebabnya ialah
walaupun sistem alam semesta kita besar tiada banding, pengertian tentang
banyaknya badan langit yang saya katakan serta makhluk hidup yang tak ternilai
semuanya berada dalam perangkat sistem ini, penganiayaan yang diatur oleh kekuatan
yang terbentuk oleh kehidupan lama, dengan apa yang disebut ujian bagi pengikut
Dafa, penyebab munculnya kekuatan lama secara konkret, pelurusan Fa itu sendiri
serta makhluk hidup yang ingin diselamatkan dan lain-lain, semuanya berada dalam
lingkup ini. Akan tetapi alam semesta kita yang raksasa ini, tak peduli betapa besarnya
dia, dia bukanlah eksis secara terkucil dalam alam semesta, masih ada unsur-unsur di
luar alam semesta, unsur-unsur tersebut semua berkaitan dengan dasar pokok apakah
alam semesta dapat eksis atau tidak, sedangkan unsur-unsur tersebut lebih
mikroskopis, segala perubahan terjadi karena di dalam pelurusan Fa telah melibatkan
unsur-unsur raksasa ini.
Dapat juga dikatakan, alam semesta ini setelah saya selesai meluruskan Fa
dapatkah dia eksis secara mandiri, sebagai perumpamaan, sebuah bola, anda letakkan
di tengah udara, begitu dilepas dari tangan dia akan jatuh ke bawah, sedangkan
sebuah balon gas begitu terlepas dari tangan akan lari terbang. Contoh ini tidak tepat,
maksudnya adalah demikian, sesungguhnya masih bukan demikian. Unsur-unsur di
luar alam semesta juga harus dikerjakan, tetapi tak peduli bagaimanapun, untuk
mengerjakan hal-hal tersebut di dalam pelurusan Fa sudah tidak menjadi masalah.
Unsur-unsur tersebut tidak berada dalam lingkup badan langit raksasa dari sistem alam
semesta kita ini, segala sesuatu yang harus dilakukan di muka di dalam pelurusan Fa
serta pengaturan kekuatan lama, termasuk penampilan segala makhluk, semuanya
berada di dalam lingkup ini, sedangkan di luar lingkup ini sudah tidak ada masalah
tersebut. Namun dikarenakan keberadaan mereka, juga telah menjadi semacam
penyekat pada mikroskopis, dan penyekat semacam ini juga sedang menyekat lingkup
dunia yang paling akhir dan paling permukaan, sekarang pelurusan Fa sudah sedang
menyelesaikan hal-hal tersebut. Setelah hal-hal tersebut selesai diatasi, maka pada
dasarnya sudah diselesaikan secara tuntas. Saya pada ceramah Fa yang lalu
mengatakan bahwa sesungguhnya alam semesta ini sudah selesai dikerjakan,
demikianlah maksudnya.
Walaupun waktu empat tahun lebih telah berlalu, penganiayaan belum berakhir,
dikarenakan penyebab terakhir masih belum diselesaikan secara tuntas, namun situasi
keseluruhan telah terjadi perubahan yang sangat besar. Anda sekalian juga telah
melihat unsur-unsur kejahatan itu sudah sedikit sekali, termasuk tangan hitam yang
saya suruh anda sekalian memberantasnya, yaitu Dewa-Dewa buruk yang menyusup
masuk ke dalam Triloka, semua ini juga telah diberantas hingga tersisa sedikit sekali,
lagi pula di luar Triloka ada sebagian kehidupan tingkat tinggi yang memerankan fungsi
negatif juga sedang dalam pemberantasan. Maka dilihat dari keadaan dewasa ini,
karena kekuatan yang mengendalikan pelurusan Fa makin lama makin sedikit, segala
unsur gangguan di dalam Triloka dikikis besar-besaran hingga menjadi lemah,
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membuat orang-orang di dunia juga makin sadar. Tidak hanya orang-orang di dunia,
makhluk hidup dalam Triloka juga sedang terbangun sadar, juga sedang memikirkan
masalah secara individu. Masih ada sebagian orang di tengah propaganda kejahatan,
dalam benaknya masih tersisa sejumlah kebingungan, begitu anda sekalian
mengutarakan prinsipnya secara jelas di dalam klarifikasi fakta, orang-orang akan
segera mengerti, karena tidak ada pengendalian dari kejahatan.
Di dalam proses klarifikasi fakta, pengikut Dafa betul-betul memerankan efek yang
penting, dan juga dilakukan dengan sangat baik. Kondisinya sangat sulit, bahkan
orang-orang di dunia juga tahu, Falun Gong tidak punya uang, ada pengikut Dafa
kondisi kehidupannya sangat minim, di bawah situasi yang demikian, anda sekalian
masih harus memikirkan perihal citra diri sendiri di tengah masyarakat, di tengah
manusia biasa, karena pengikut Dafa di mana pun juga adalah seorang yang baik,
dengan demikian di tengah masyarakat umum, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga,
di dalam berbagai aspek pergaulan di tengah masyarakat, juga harus meninggalkan
citra positif pengikut Dafa kepada orang-orang. Kondisinya terbatas, maka anda
sekalian merasa sangat sulit, sangat menderita untuk melakukannya, walaupun
demikian, jalan pelurusan Fa ini juga harus kita tempuh dengan lurus, tidak boleh
menyimpang, seyogianya ingin melangkah dengan lurus, anda sekalian tahu, jalan
lurus hanya ada satu, setapak saja melangkah ke luar jalur juga akan terjadi
penyimpangan. Dengan tidak boleh berjalan menyimpang, maka kelihatannya jalan kita
ini tidak leluasa untuk dilalui, ingin berbuat sekehendak hati, ingin melakukan
bagaimana lalu dilakukannya, itu tidak benar, dengan begitu Fa akan menjadi tidak
lurus. Anda sekalian harus menempuh jalan pembuktian kebenaran Fa dengan lurus.
Setiap langkah, setiap pekerjaan, termasuk tutur kata dan perilaku pengikut Dafa,
penampilannya dalam berbagai aspek di tengah masyarakat juga harus diwujudkan
dengan lurus. Dalam hal ini, pengikut Dafa secara keseluruhan pada dasarnya telah
dapat melakukan, lagi pula citra pengikut Dafa yang diperlihatkan kepada orang-orang
di dunia adalah sangat baik. Sekarang masyarakat umum juga sudah sangat jelas,
semua juga tahu pengikut Dafa adalah orang baik, bukan saja orang baik, namun
adalah sekelompok manusia yang paling baik. Orang-orang di dunia dapat mengetahui
hal ini, adalah berkat pengorbanan yang getir dan upaya yang sulit dari kita pengikut
Dafa di dalam membuktikan kebenaran Fa, dengan demikian baru dapat membuat
orang-orang di dunia mengenali hal ini. Makhluk hidup begitu banyak, di atas dunia
terdapat tujuh miliar lebih penduduk, dibicarakan secara relatif, pengikut Dafa di
seluruh dunia, masih merupakan satu tetes air di tengah laut besar, anda sekalian
dapat berhasil melakukan hal ini butuh pengorbanan yang seberapa besar? Butuh
pencurahan upaya yang seberapa besar? Luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa!
(Tepuk tangan)
Dikarenakan sadarnya orang-orang di dunia, dewasa ini penganiayaan yang
diciptakan oleh kejahatan juga sudah makin sulit dipertahankan, mereka sedang
kehilangan lingkungan bagi kejahatan untuk dapat berbuat jahat di atas dunia, mereka
juga sedang kehilangan lingkungan bagi mereka untuk berbuat jahat di Tiongkok. Anda
sekalian telah melihat, juga telah mendengarnya, di saat melakukan pekerjaan
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klarifikasi fakta, anda sekalian juga telah memiliki pemahaman yang mendalam pada
bidang ini. Dewasa ini di daratan Tiongkok, banyak massa rakyat juga sangat muak
dengan penganiayaan ini. Tentu saja memang ada sebagian yang tidak mengerti fakta
sebenarnya, itu seyogianya menunggu pengikut Dafa kita maju selangkah untuk
mengabarkan berita gembira dan memberi tahu fakta sebenarnya kepada para
makhluk tersebut. Namun tentu ada sebagian orang masih saja tidak bersikap positif,
seandainya semua bersikap positif, peristiwa pelurusan Fa ini niscaya tidak eksis lagi.
Jika kehidupan-kehidupan tersebut dalam alam semesta semuanya dapat bersikap
positif, pekerjaan pembuktian kebenaran Fa ini benar-benar tidak akan muncul. Justru
karena mereka sudah tidak benar, dengan demikian akan sungguh-sungguh
memanifestasikan penampilan semua makhluk alam semesta dahulu pada kondisi
terakhir dari "terbentuk-bertahan-rusak-musnah".
Berhubung peristiwa pelurusan Fa ini masih belum selesai, walaupun orang-orang
di dunia sedang terbangun sadar terhadap kejadian penganiayaan pengikut Dafa,
tetapi moralitas manusia di dunia masih sedang merosot ke bawah dengan drastis, ini
juga adalah sangat mengerikan. Waktu penyelesaian diulur makin panjang,
pertolongan bagi semua makhluk masa mendatang…, hal ini bagi saya tidak ada
kesulitan apa pun, sekalipun anda jatuh ke dalam neraka saya juga dapat
melakukannya, tetapi apakah patut dilakukan, dapatkah dilakukan lagi, itu justru
merupakan sebuah masalah. Pengikut Dafa di saat mengklarifikasi fakta, ketika anda
dapat membuat orang-orang di dunia mengerti fakta sebenarnya, bersamaan juga akan
membuat kemerosotan moralitas manusia mendapat pengekangan tertentu.
Tentu saja, saya dan pengikut Dafa tidak mengakui segala sesuatu dari kekuatan
lama. Dafa telah menghasilkan pengikut Dafa, pengikut Dafa di dalam Xiulian niscaya
melindungi Fa. Akan tetapi, pengikut Dafa dapat membuktikan kebenaran Fa bukanlah
demi menanggung penganiayaan ini, lebih-lebih bukan demi mengklarifikasi fakta di
tengah manusia dunia, dikarenakan munculnya penganiayaan, telah menciptakan
kondisi semacam ini, saya baru menyuruh pengikut Dafa mengklarifikasi fakta.
Dikatakan lebih jelas, eksistensi pengikut Dafa bukan demi mengklarifikasi fakta,
melainkan kekuatan lama telah menciptakan penganiayaan ini, sehingga kita terpaksa
berbuat demikian, kita adalah memanfaatkan penganiayaan ini di tengah anti
penganiayaan, di dalam klarifikasi fakta membangun keagungan De pengikut Dafa
yang lebih besar. Pengorbanan pengikut Dafa pasti tidak akan sia-sia.
Anda semua tahu, baik dari prinsip Fa alam semesta lama maupun di dalam
prinsip Fa alam semesta baru, sama-sama terdapat sebuah prinsip yang demikian,
yaitu sebuah kehidupan, biarpun dia berada pada ruang dimensi mana pun dan
lingkungan apa pun dalam alam semesta, setelah mengalami suatu penderitaan
ataupun mendapatkan suatu keberuntungan, semua itu ada balasannya, jika bukan
balasan baik tentu adalah balasan buruk, itu adalah pasti. Dengan demikian pengikut
Dafa telah berbuat begitu banyak untuk semua makhluk, di tengah penganiayaan yang
tanpa alasan, pengorbanan yang amat besar itu tidak akan ditanggung dengan sia-sia,
hal ini adalah pasti, maka yang menanti pengikut Dafa, kelak pasti adalah yang paling
indah, yang paling indah. (Tepuk tangan) Tak peduli ada berapa banyak kehidupan
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yang berbuat jahat, dengan dasar tujuan yang bagaimana, perbuatan apa saja yang
dipaksakan kepada pengikut Dafa berupa penderitaan dan penganiayaan, semua ini
akan membuat kehidupan tersebut menanggung akibat yang paling serius dan paling
mengerikan karena penganiayaan yang dilakukan, sedangkan kompensasi semacam
ini bagi mereka dapat dikatakan adalah balasan dari dosa terbesar yang diciptakan
karena mengganggu pelurusan Fa, yang dihadapinya adalah paling mengerikan.
Sedangkan sebagai pengikut Dafa, walaupun telah menanggung berbagai macam
gangguan dan penganiayaan, yang diperoleh pengikut Dafa dari semua itu adalah
keagungan De tertinggi yang paling megah, paling agung, dan abadi hingga selamanya.
Jalan pelurusan Fa sudah tidak begitu panjang, tidak mungkin selalu demikian,
oleh karena itu pengikut Dafa yang dalam periode waktu ini dapat melangkah ke depan,
dapat melakukan dengan sangat baik, dapat menempuh jalan sendiri dengan baik, di
bawah gangguan yang beraneka ragam keadaannya, semuanya telah membangun
keagungan De diri sendiri. Pengikut Dafa yang sejati setiap orang juga telah melakukan
apa yang harus dilakukan oleh diri sendiri, sebagai sebuah kehidupan, telah
mengukuhkan segala sesuatu yang paling baik di masa mendatang. Dengan dapat
melakukan sampai tahap demikian, saya juga telah merasa lega di hati, saya tidak lagi
merasa risau dikarenakan kalian dapat melangkah ke depan atau tidak. (Tepuk tangan)
Realita membuktikan anda sekalian telah melangkah maju, di kemudian hari kalian
menolehkan kepala coba lihatlah, jalan ini adalah cemerlang dan agung, tidak pernah
ada sejak terciptanya langit dan bumi. Dikatakan dahulu dalam alam semesta ada
berapa banyak Dewa turun ke dunia menyelamatkan manusia, telah membangun
keagungan De yang bagaimana, saya beri tahu kalian, para pengikut Dafa saya yang
sejati, keagungan De kalian kelak melampaui segala Dewa yang pernah datang ke
dunia dalam sejarah, (tepuk tangan) karena kalian berada bersama pelurusan Fa.
Sayangilah, harus menyayangi jalan yang pernah kalian lalui. Hanya dengan
menyayangi jalan yang pernah dilalui oleh diri sendiri, anda sekalian baru dapat
menempuh jalan selanjutnya dengan baik. Jalan yang tersisa sudah tidak panjang,
tempuhlah dengan lebih baik, lakukanlah dengan lebih lurus.
Di dalam penganiayaan ini, setiap pengikut Dafa telah berubah menjadi sadar dan
arif. Pada mulanya di saat saya baru mulai melakukan pengajaran Fa, di hadapan
peserta yang duduk dalam arena, saya sedang memikirkan sebuah masalah. Orangorang di waktu itu dalam pikirannya sedikit sekali yang memiliki pikiran lurus, bahkan
sedikit sekali yang memiliki pikiran pokok sesungguhnya dari diri mereka sendiri.
Manusia dipengaruhi oleh berbagai pemahaman dalam masyarakat, di dalam konsep
pasca lahir terpelihara pemikiran yang ditetapkan semula terhadap berbagai hal di
dunia, masih ada pula beberapa unsur dari luar yang mengendalikan dan mengganggu
manusia. Yang saya hadapi pada mulanya adalah sekelompok makhluk hidup seperti
ini. Saat itu ada banyak praktisi mengatakan Dafa baik juga adalah lain di mulut lain di
hati, ada pula yang merasa benar namun tidak yakin terhadap perubahan besar dari
tubuh sendiri. Dalam menghadapi makhluk hidup seperti ini, saya lalu berpikir: Apakah
mereka dapat diandalkan? Dapatkah mereka melangkah ke luar dari kondisi semacam
ini? Lagi pula dalam perjalanan Xiulian masih terdapat unsur-unsur gangguan yang
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eksis terhadap Xiulian mereka, juga terhadap peristiwa pelurusan Fa saya ini, betapa
sulitnya! Saat itu saya selalu memikirkan hal tersebut, sekarang saya tidak lagi khawatir
akan masalah ini. Terutama pengikut Dafa yang melangkah ke depan dari
penganiayaan ini, makin lama sudah makin tenang, makin mengerti apa yang sedang
dilakukan oleh diri sendiri, pikiran lurus makin lama makin kuat, kesadaran makin jernih.
Saya bukan saja tidak khawatir akan masalah ini, di saat saya melihat kondisi anda
sekalian seyogianya merasa senang. (Tepuk tangan meriah) Kehidupan dari kelompok
ini benar-benar telah mengerti, sudah merupakan kehidupan yang dapat menguasai diri
sendiri dengan pikiran lurus sendiri, lagi pula adalah kehidupan yang Xiulian di dalam
pelurusan Fa, tahu jelas jalan yang akan ditempuh oleh diri sendiri, tahu jelas tujuan
dan makna dari eksistensi jiwa sendiri, luar biasa. Maka dilihat dari keadaan sekarang
ini, saya tidak mengkhawatirkan apa pun, saya juga tahu makin dilakukan terus ke
belakang, anda sekalian akan dapat melakukan dengan lebih baik. Di dalam
membuktikan kebenaran Fa, ada banyak cara adalah hasil dari pemikiran kalian sendiri,
banyak kesulitan adalah diatasi oleh kalian sendiri. Di dalam membuktikan kebenaran
Fa, kalian sedang memikirkan bagaimana agar dapat melakukan dengan baik
pekerjaan pembuktian kebenaran Fa yang paling agung ini, pengikut Dafa di seluruh
dunia juga sedang memikirkan hal yang bersamaan, anda sekalian saling bekerja sama,
di dalam saling meneliti, saling berdiskusi dan berdebat juga sedang mengetengahkan
cara yang baik. Tak peduli bagaimanapun, ini memang adalah cara Xiulian yang unik
dari pengikut Dafa, belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. (Tepuk tangan)
Hari ini adalah hari paskah, hari kebangkitan Dewa! (Tepuk tangan meriah) Saya
tidak bicara lebih banyak lagi. Dengan memanfaatkan hari raya yang baik ini, sisi Dewa
dari pengikut Dafa juga terbangkitlah! (Tepuk tangan meriah jangka panjang)
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Penguraian Fa pada Konferensi Praktisi Wilayah Asia Pasifik
Li Hongzhi
12 April 2004 di New York
Pengikut: Ada penanggung jawab tidak sudi mendengar pendapat yang berbeda,
sama seperti pejabat di tengah manusia biasa.
Shifu: Sebagai penanggung jawab harus bersikap dapat mendengar, mau
mendengar pendapat yang berbeda, tetapi ditinjau dari sudut pandang penanggung
jawab, mereka juga adalah satu anggota dari orang Xiulian, bukan seorang yang
sempurna tanpa cacat. Ada praktisi berpikir: Mengapa tidak memilih seorang yang
paling pintar, yang kultivasinya paling baik di daerah kita ini sebagai penanggung jawab?
(Hadirin tertawa) Bukan demikian halnya. Mengapa saya tidak langsung turun tangan
melakukannya? Saya justru ingin meninggalkan kesempatan mencapai kesempurnaan,
membangun keagungan De ini kepada kalian. Jika saya yang melakukan, atau setiap
hal konkret saya selalu memberi tahu kalian bagaimana melakukannya, lalu kalian turut
melakukan, hasil koordinasinya pasti akan baik, karena apa yang Shifu katakan atau
tidak katakan, kalian turuti saja melakukannya. Dengan demikian apakah kalian
memiliki keagungan De? Apa yang telah kalian bangun? Apakah kalian telah
menempuh jalan sendiri di hadapan kesulitan? Bagaimana kalian melakukan suatu hal
dengan baik di tengah membuktikan kebenaran Fa serta di hadapan kesulitan,
kesuksesan adalah buah hasil melalui upaya keras kalian sendiri, itu barulah sesuatu
yang luar biasa.
Penanggung jawab pengikut Dafa, sesungguhnya hanyalah seorang koordinator,
penghubung, seorang media, kalian jangan menganggap mereka sama seperti Shifu,
menaruh harapan yang begitu besar, menjadikannya sebagai sandaran bagi kalian, hal
apa juga dia harus melakukan paling baik. Bukan demikian, jika penanggung jawab ini
benar-benar juga sama seperti Shifu, atau dia dapat memikirkan masalah secara
menyeluruh, mutlak tidak akan salah, maka di daerah tersebut akan ada banyak orang
yang tidak berhasil dalam kultivasi, karena yang dia pikirkan paling menyeluruh, tidak
ada apalagi yang harus anda pikirkan, hal yang dia lakukan semuanya adalah yang
terbaik, maka anda sudah tidak ada sesuatu yang baik lagi. Bukankah demikian
dalilnya?
Sebenarnya saya sejak dini sudah memberi tahu para penanggung jawab di
berbagai daerah harus menerapkan kepengurusan yang longgar, selain di saat
melakukan pekerjaan secara kolektif anda sekalian harus saling berkoordinasi, di luar
itu jangan membatasi pengikut Dafa menempuh jalan pembuktian kebenaran Fa
masing-masing. Kecuali telah memerankan efek tidak baik terhadap Dafa harus
dicegah, setiap pengikut Dafa juga harus sepenuhnya mengembangkan fungsi diri
sendiri, dengan inisiatif melakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Di
dalam membuktikan kebenaran Fa apa yang terpikir oleh kalian, yang terlihat, yang
tersentuh, yang dapat dipahami, maka anda lakukanlah, itu barulah anda sedang
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menempuh jalan sendiri, membangun keagungan De diri sendiri, bukankah begini
prinsipnya?
Saya menemukan ada sebagian praktisi, masih saja menatapkan pandangan
pada diri penanggung jawab: Mengapa penanggung jawab justru tidak berpotensi?
(Tersenyum) Jika penanggung jawab benar-benar sangat potensial, hal apa pun sudah
terpikir di muka, saya kira praktisi lainnya di daerah ini betul-betul tidak dapat
mengembangkan kemampuan sendiri. Seandainya daerah tersebut dilakukan dengan
baik, keadaannya pasti adalah sebagai berikut: Penanggung jawab hanya mengatakan
ingin melakukan suatu pekerjaan, para pengikut Dafa lalu atas kesadaran sendiri
bersama-sama berkoordinasi, mengatasi kesulitan, mengembangkan sepenuhnya
kebijakan pengikut Dafa untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan lebih sempurna.
Sekalipun penanggung jawab belum berpikir secara menyeluruh terhadap pekerjaan
tersebut, bahkan terdapat kekurangan, pengikut Dafa di dalam proses melakukan
pekerjaan juga akan menyempurnakannya, itu barulah keagungan De anda. Jangan
berkeluh kesah di dalam kesulitan, juga tidak perlu diperlihatkan kepada siapa, segala
sesuatu yang anda lakukan, Shifu dapat melihatnya, para Dewa dapat melihatnya,
setelah selesai melakukan itu adalah keagungan De anda sendiri nan abadi.
Kalian di dalam Xiulian, jangan selalu mengamati orang lain. Harus melihat diri
sendiri, mengultivasi diri sendiri, jika ada masalah lihatlah pada diri sendiri, bagaimana
agar dapat mengenali masalah pada diri sendiri. Setelah mengetahui kekurangan,
sebagai seorang individu, bagaimana melakukan setiap pekerjaan dengan baik, di
dalam proses melakukan pekerjaan memosisikan pikiran dengan benar, di hadapan
kesulitan wujudkan pikiran lurus dan perbuatan lurus dari pengikut Dafa, itu barulah
luar biasa, sebagai pengikut Dafa itu barulah membuktikan kebenaran Fa dengan
pikiran lurus, anda barulah benar-benar patut disebut sebagai seorang pengikut Dafa.
Pengikut: Sebagian negara di daerah Asia Pasifik berhubungan erat dengan
kejahatan, pekerjaan penyelamatan makhluk hidup terdapat jarak kesenjangan yang
sangat besar.
Shifu: Kalian dapat melakukan seberapa banyak maka lakukanlah sebegitu
banyak, daerah yang terjangkau oleh kemampuan kalian serta kondisinya mendukung
maka lakukanlah. Tempat di mana kejahatan merajalela biarlah ditunda sejenak, tidak
jadi soal, ini bukan kesalahan praktisi. Tentu saja, di mana tidak ada pengikut Dafa,
perolehan penyelamatan bagi para makhluk di situ kelak akan menjadi sebuah masalah,
sebagai pengikut Dafa, kalian dapat terpikir akan hal tersebut. Lakukanlah menurut
keadaan, dapat melakukan seberapa banyak maka lakukanlah sebegitu banyak, jika
tidak dapat dilakukan biarlah lihat keadaan nanti.
Pengikut: Efek pembuktian kebenaran Fa menjadi sangat baik bila dilakukan
dengan tidak menganut pemikiran apa pun, tidak direncanakan semula, jika sebaliknya,
efeknya malah tidak baik.
Shifu: Ada banyak hal jika anda sekalian lakukan dengan tidak menganut
pemikiran manusia biasa, maka tidak ada keterikatan pribadi. Selain harus
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bertanggung jawab terhadap Fa, kalian tidak memiliki keterikatan manusia apa pun,
tidak terdapat hal-hal diri sendiri dan unsur-unsur pribadi dari diri sendiri di dalamnya,
hal tersebut pasti dapat dilakukan dengan baik. Begitu dicampurkan unsur-unsur
pribadi, maka hal tersebut niscaya tidak dapat dilakukan dengan baik.
Anda sekalian harus memerhatikan sebuah masalah: Kalian sedang membuktikan
kebenaran Fa, bukan membuktikan kebenaran diri sendiri. Kewajiban pengikut Dafa
adalah membuktikan kebenaran Fa, pembuktian kebenaran Fa juga adalah Xiulian, di
dalam Xiulian justru harus menyingkirkan keterikatan diri sendiri terhadap aku pribadi,
tidak boleh malah mengembangkan hal-hal pembuktian kebenaran diri sendiri
semacam ini baik disengaja maupun tidak. Di saat membuktikan kebenaran Fa dan
Xiulian juga merupakan proses penyingkiran aku pribadi, jika berhasil melakukannya
anda baru benar-benar sedang membuktikan kebenaran diri anda sendiri, karena halhal manusia biasa pada akhirnya harus kalian lepaskan juga, dengan melepaskan
segala keterikatan manusia biasa barulah dapat melangkah ke luar dari manusia biasa.
Anda adalah orang Xiulian, anda harus memiliki keagungan De, dari mana
datangnya keagungan De anda? Bukankah dengan anda dapat melepaskan diri sendiri,
tanpa keakuan di tengah kondisi yang sulit ini, sebagai seorang pengikut Dafa dapat
sepenuhnya bertanggung jawab demi Fa? Bukankah semua ini adalah keagungan De?
Lagi pula dapat dilakukan di tengah kondisi yang sulit. Di saat makin menitikberatkan
pada diri sendiri dan membawa aku pribadi, akan makin tidak memiliki keagungan De,
maka hal yang dilakukan tidak mudah berhasil, tidak mudah dilakukan dengan baik.
Karena pekerjaan Dafa tentu haruslah yang paling sakral, maka dengan makin tidak
membawa konsep diri sendiri, tidak membawa unsur-unsur diri sendiri, saat dilakukan
akan makin baik, makin mudah berhasil.
Pengikut: Papan pengamat berukuran raksasa untuk klarifikasi kebenaran Dafa,
bolehkah menayangkan gambar gerakan latihan Gong Shifu?
Shifu: Saya pikir untuk mengklarifikasi fakta boleh saja, bukankah anda sekalian
telah melakukannya? (Hadirin tertawa)
Pengikut: (Shifu: Semua ucapan basa basi di muka pertanyaan tidak saya
bacakan lagi ya?!) Media televisi yang dikelola secara pribadi oleh pengikut Dafa
memerlukan sumber daya manusia, sumber materi dan sumber keuangan untuk dapat
beroperasi dalam jangka panjang, sedangkan teman praktisi dari stasiun televisi sering
bertanya kepada saya, saya adalah pengikut dari Taiwan, di Taiwan terdapat 300
hingga 500 ribu orang yang Xiulian Dafa, perihal sokongan kepada stasiun televisi,
tentu jarang mengalami kesulitan untuk mencari donatur. Mohon tanya Shifu apakah
Taiwan dapat memerhatikan bentuk klarifikasi fakta dari siaran televisi?
Shifu: Mereka yang mengerti teknik tersebut, yang memiliki keahlian di bidang ini,
tak peduli dari Taiwan atau daerah lain, sepatutnya mereka pasti mendukung hal
tersebut.
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Pengikut: Derap maju penerjemahan terhenti, apakah disebabkan mendapat
gangguan?
Shifu: Selayaknya dikatakan, hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa secara
konkret berhubungan dengan Xiulian pribadi masing-masing, juga berhubungan
dengan kondisi kalian. Hal-hal konkret ini masih harus kalian sendiri yang
merundingkan dan menelaah secara bersama-sama, dengan bagaimana dapat
dilakukan lebih baik, untuk menempuh jalan kalian sendiri. Semua buku Dafa
berbahasa asing, tak ada satu pun yang saya terjemahkan, (Shifu tertawa, hadirin
tertawa) setiap pengikut Dafa yang berpartisipasi semua juga sedang memikul
kewajiban yang berbeda, pekerjaan terjemahan bukan ditunjuk oleh seseorang, adalah
dilakukan oleh anda sekalian dengan saling mempelajari dan saling berkoordinasi,
maka kalian carilah cara untuk melakukannya dengan lebih baik. Segala sesuatu yang
kalian lakukan adalah sedang membuktikan kebenaran Fa, sedang menjalani Xiulian,
semua itu adalah yang harus kalian lakukan.
Pengikut: Sekolah Minghui apakah perlu mengadakan seleksi terhadap objek
penerimaan murid? (Hadirin tertawa) Mohon Shifu memberi petunjuk.
Shifu: Saya kira anda sekalian seyogianya mendirikan sekolah, tidak seharusnya
mengadakan seleksi terhadap penerimaan murid. Sesungguhnya anda sekalian tahu,
Dafa adalah Xiulian, Dafa selain Xiulian tidak ada lainnya lagi. Walaupun jalan Xiulian
yang ditempuh oleh pengikut Dafa sekarang berbeda, demi mengklarifikasi fakta,
menyelamatkan lebih banyak manusia di dunia, mengekang penganiayaan ini, ada di
antara praktisi bersatu padu menyelenggarakan media, telah melakukan ini dan itu,
semuanya tidak termasuk Dafa itu sendiri. Itu adalah para praktisi sedang menempuh
jalan sendiri di dalam membuktikan kebenaran Fa, adalah didirikan oleh praktisi secara
pribadi, maka ini juga adalah sedang membangun keagungan De kalian sendiri, adalah
luar biasa.
Karena bukan sesuatu dari Dafa, maka pasti adalah dari masyarakat manusia
biasa, dari itu haruslah berpijak pada masyarakat manusia biasa. Terutama yang ingin
kalian selamatkan adalah makhluk hidup di tengah masyarakat umum, maka kalian
harus lebih dekat dengan masyarakat umum, untuk dapat membuat khalayak dari
masyarakat umum semuanya senang mendengar dan suka membaca media kalian,
dengan demikian baru dapat mencapai efek yang lebih baik.
Sekolah Minghui juga sama, Dafa sendiri tidak ada sekolahan, tetapi pengikut
Dafa sedang menyelamatkan semua makhluk hidup dan mengklarifikasi fakta, juga
sedang meninggalkan sesuatu yang paling baik bagi manusia masa mendatang dan
makhluk hidup masa mendatang, juga sedang mengasuh pengikut Dafa cilik yang baru.
Tak peduli bagaimanapun, yang dilakukan adalah hal yang baik. Dengan melakukan
hal yang baik bagi makhluk hidup, maka tidak boleh ada pembagian orang-orang mana
boleh masuk dan orang-orang mana tidak boleh masuk. Menerima lebih banyak orang
dari masyarakat bukankah lebih baik? Dibicarakan dari aspek lain, jika ingin melangkah
menuju sirkulasi yang sehat, dengan selalu pengikut Dafa yang menyuntikkan dana
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secara terus-menerus, itu merupakan suatu pemborosan, hanya dengan berpijak pada
masyakarat melangkah mencapai suatu sirkulasi yang sehat, itu baru merupakan cara
yang benar.
Pengikut: Bolehkah mendirikan sebuah kelas Minghui di dalam sistem pendidikan,
di dalam sekolah yang telah ada semula?
Shifu: Menurut kondisi yang ada dilakukan bagaimanapun boleh saja,
menyelenggarakan hal yang baik bagi makhluk hidup tidak ada pembatasan, tidak ada
kungkungan. Kalian sendiri mendirikan sekolah Minghui dan kelas Minghui, atau anda
sebagai guru membimbing dan mengajarkan Zhen Shan Ren di dalam kelas pada saat
mengajarkan murid, semua itu tidak ada masalah. Tentu saja, mendirikan sekolah
Minghui adalah luar biasa. Seyogianya sudah didirikan, saya harap anda sekalian
makin mengelola akan makin baik, makin besar dan makin banyak. Bagi semua
makhluk dapat dikatakan adalah sebuah keberuntungan, bagi kejahatan berarti sedang
memberantas mereka.
Pengikut: Seringkali terjadi ada orang demi mengajukan permohonan sebagai
pengungsi, mereka datang belajar Falun Gong, bagaimana menangani hal seperti ini?
Shifu: (Tersenyum) Sesungguhnya jika dibicarakan, ini adalah aib dari
pemerintah Tiongkok, negara lain mengapa tidak mengajukan permohonan untuk
pengungsi? (Hadirin tertawa) Mengapa di Tiongkok justru ada begitu banyak orang
yang mengajukan permohonan sebagai pengungsi? Bukankah Tiongkok juga disebutsebut telah menjadi kuat? Mana ada sebuah negara kuat di mana begitu banyak
penduduknya lari ke luar menjadi pengungsi? Rupanya kuat yang dibuat-buat.
Dibicarakan dari aspek lain, tak peduli seseorang berpijak pada pemikiran yang
bagaimana, ingin mencari kesempatan menetap di Amerika Serikat atau negara lain
yang ekonominya berkembang, cara terbaik saat sekarang adalah dengan nama Falun
Gong mengurus prosedur pengungsi. Dengar kabar di wilayah pecinan New York ada
diselenggarakan kelas belajar bagi pengungsi, (hadirin tertawa) di dalam kelas tersebut
secara khusus diajarkan bagaimana berlatih Falun Gong. Tentu saja dia bukan benarbenar mengajar orang berlatih Falun Gong, dia hanya ingin memberikan keterangan
perihal Falun Gong ada berapa gerakan, ada berapa perangkat latihan, ada buku apa
saja, soal mana yang akan diajukan pada saat ujian pejabat imigrasi, (hadirin tertawa)
yang diajarkan adalah untuk keperluan ini.
Tak peduli bagaimanapun, seseorang begitu dia telah mengurus prosedur
pengungsi dengan nama Falun Gong, dia niscaya telah menyerahkan masa depannya
pada Falun Gong, tak peduli dia mengerti atau tidak mengerti, karena dia sedang
memanfaatkan nama Falun Gong untuk mengubah nasibnya, ini dibicarakan dari sudut
pandang manusia biasa. Sesungguhnya semua orang juga adalah datang demi Dafa,
dikarenakan orang-orang di dunia semua datang demi Dafa, dengan numpang lewat di
dalam Dafa tentu boleh saja, maka anda lewat saja. (Tertawa) Asalkan pemerintah
setempat tidak menentang, kami juga tidak menentang.
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Akan tetapi, barang siapa dengan nama Falun Gong mencari suaka politik, maka
dia telah berutang kepada Falun Gong, karena Falun Gong telah membuat dia
mengubah nasibnya, maka orang semacam ini mutlak tidak boleh menentang Falun
Gong, sekali dia menentang, dia niscaya telah memutuskan jalan bagi masa depannya,
adalah paling berbahaya. Oleh karena itu orang seperti ini, dia ingin belajar boleh saja,
ingin berlatih boleh saja, saya hanya sambilan memberi tahu dia perihal hubungan
untung ruginya; jangan sekali-kali terlibat penganiayaan Falun Gong, bahkan berpikir
demikian juga tidak boleh, semua ini demi kebaikan anda, karena anda ingin
memanfaatkan Falun Gong maka saya baru beri tahu anda, jika anda tidak berbuat
demikian saya juga tidak mengatakannya.
Pengikut: Pengikut menulis artikel dengan bentuk sajak, membantu Shifu
meluruskan Fa, mohon tanya Shifu, bagaimana meningkatkan inspirasi dalam berkarya
dan kemampuan menulis?
Shifu: Sesungguhnya saya tahu, yang ingin anda katakan adalah bagaimana
untuk dapat memiliki kebijakan yang lebih besar, agar memerankan efek yang baik di
dalam membuktikan kebenaran Fa. Jika kalian memiliki fondasi yang demikian pasti
dapat menulis dengan baik, tanpa memiliki sedikit pun pada mulanya akan mempunyai
tingkat kesulitan tertentu. Misalnya menulis sajak Tang, 1 sajak Tang itu bagaimana
bentuknya, Songci 2 bagaimana bentuknya, Yuanqu 3 bagaimana bentuknya, pertama
harus memahami hal-hal tersebut, kemudian anda coba menulisnya. Sebagai pengikut
Dafa, bila anda benar-benar ingin melakukan demikian mungkin dapat dilakukan
dengan baik, pasti akan lebih cepat langkah mulanya dan lebih cepat mahirnya
dibandingkan orang lain, ini juga adalah pasti. Ada beberapa orang pengikut Dafa
dapat menulis sajak dengan cepat sekali, tanpa mencurahkan banyak upaya saat ingin
menulis segera dapat ditulisnya. Bagi manusia biasa, dia tentu membutuhkan banyak
upaya untuk menulis, masih harus mencari inspirasi, memikirkan cara lainnya. Sebagai
pengikut Dafa, melakukan hal apa pun seharusnya cepat. Ketika dapat lebih banyak
melepaskan aku pribadi, kebijakan membuktikan kebenaran Fa akan muncul dengan
sendirinya.
Pengikut: Belum lama berselang Shifu menyinggung tentang huruf-huruf yang
perlu direvisi di dalam Jingwen, 4 bolehkah menempelkan langsung huruf yang benar di
atasnya, tanpa harus mengerik huruf tersebut?
Shifu: Sesungguhnya bagaimana anda melakukannya juga boleh, asalkan
diperbaiki sudah cukup, para praktisi di daratan Tiongkok, mereka tidak memiliki
kondisi yang demikian. Saya tahu pada waktu dulu itu buku-buku yang terbit di daratan
Tiongkok kebanyakan dicetak dengan menggunakan kertas koran, kertas itu lebih tebal,
maka dengan menggunakan pisau silet dikerik secara ringan, tidak akan menjadi rusak.
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Sajak Tang (唐詩)
Songci (宋詞)
3
Yuanqu (元曲)
4
Jingwen – Artikel yang sering dibaca.
2
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Saya hanya memberikan sebuah alternatif bagi mereka, tidak harus dilakukan secara
demikian. (Hadirin tertawa)
Pengikut: Sebagian pemerintah dari negara di Asia dengan pertimbangan
kepentingan ekonomi, bersikap memandang namun tak terlihat terhadap penganiayaan
yang terjadi di Tiongkok, apakah kita harus meningkatkan upaya dalam hal klarifikasi
tentang fakta ekonomi Tiongkok?
Shifu: Hal yang bermanfaat bagi semua makhluk boleh saja dilakukan. Pemikiran
manusia tidak sama, patokan kehidupan manusia di dunia juga berbeda, ada orang
mungkin tidak begitu menitikberatkan terhadap kepentingan, setelah mendengar fakta
sebenarnya akan memperoleh hasil yang baik, namun saya tahu, sebagai manusia itu
sendiri, adalah paling mudah dikendalikan oleh kepentingan.
Biarlah saya membicarakan sejenak tentang manusia di dunia. Kepentingan
adalah jaminan penggerak sifat egois makhluk hidup di masa lampau, manusia di dunia
adalah hidup dengan mengejar keinginan sebagai penggerak, sedangkan kepentingan
ini juga merupakan sesuatu yang paling dapat membuat seseorang merasa senang
maupun pedih karenanya, sekalipun telah diperoleh juga tidak dapat menjadi sesuatu
yang sungguh-sungguh, yang dimiliki jiwa ini selamanya, lagi pula walaupun manusia
bagaimana bergelut mati-matian demi dia, dia juga tidak dapat benar-benar
dikendalikan oleh manusia, karena kehidupan manusia di dunia telah ditentukan sejak
dini, Dewa menguasai setiap langkah manusia. Manusia ingin bagaimana hanya
ucapan yang dikatakan sendiri namun tidak berlaku, akan tetapi pengejaran manusia
niscaya dapat menjadi keterikatan. Manusia di dunia pasti akan berusaha demi
kepentingan, walaupun tidak akan diperoleh, beginilah manusia, karena sekalipun
manusia dapat memperolehnya atau tidak, manusia juga akan beraksi, ini persis
adalah perilaku manusia. Diam saja menunggu jatuhnya hidangan pastel dari atas
langit tentu tidak dibenarkan, manusia harus mengerjakannya, yang milik diri sendiri
manusia harus mengerjakannya, yang bukan milik diri sendiri, karena keterikatan,
manusia juga akan mengerjakannya, beginilah manusia. Sesungguhnya manusia hidup
di dunia selain berketerikatan tidak pernah bertindak atas kemauan sendiri, adalah
tidak mungkin menginginkan sesuatu lalu dapat memperolehnya. Manusia yang
memperoleh sesuatu harus ada dalam takdirnya, sesuatu yang tidak ada dalam takdir
selamanya juga tidak dapat diperoleh. Saya pernah mengatakan ada dua macam
keadaan yang dapat mengubah kehidupan manusia, satu adalah Xiulian, satu adalah
kehidupan tersebut selanjutnya akan merosot ke bawah, dengan demikian dapat
mengubahnya, selain itu tidak ada cara apa pun dapat mengubah kehidupan manusia.
Bagi seorang manusia, apa arti dari hidup ini? Adalah menikmati sensasi dari
proses kehidupan manusia di tengah keterikatan pada kepentingan, serta terjerembab
di dalam Qing. Coba anda sekalian pikirkan betapa menyedihkan? Bagaimana rasanya?
Setelah mendapatkan sesuatu merasa senang, tidak mendapatkan merasa pedih,
makan daging terasa sedap, makan gula-gula terasa manis, namun di dunia juga ada
kesusahan, ada kepedihan, ada pahit getir, masih ada sensasi dari orang berusia muda
yang disebabkan oleh keterikatan pada hubungan perasaan, juga ada sensasi dari
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orang yang berbeda tingkatan terhadap pengejaran, perolehan dan kehilangan dari diri
sendiri di dalam jalan hidupnya, sedangkan perolehan dan kehilangan semacam ini
juga bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh secara proporsional dengan upaya diri
sendiri yang sungguh-sungguh. Manusia memang demikianlah hidup di dunia, betapa
menyedihkan wahai manusia, namun manusia malah tidak dapat melihat jelas di
tengah apa yang disebut realitas, juga tidak ingin melihatnya dengan jelas.
Bagi Dewa, ingin membuat manusia mempunyai intensitas yang tinggi terhadap
berbagai sensasi di dunia, masih memerlukan sejumlah faktor, misalnya menciptakan
suatu Qing bagi manusia, memberikan kepada manusia sepasang mata yang tidak
dapat melihat wajah asli alam semesta, serta menciptakan wujud palsu materi, tentu
masih terdapat faktor-faktor lainnya, baru dapat membuat manusia lebih terikat pada
kenikmatan sensasi semacam ini yang diberikan Dewa satu-satunya kepada manusia,
agar sensasi ini lebih hebat. Untuk dapat membuat sensasi manusia begitu hebat,
masih harus membuat manusia mempunyai nafsu keinginan terhadap sensasi dari
kepentingan ini. Dikatakan terus terang manusia hidup di dunia memang digerakkan
oleh kepentingan, manusia sedang mempertahankan hidupnya demi kepentingan.
Demi kepentingan dapat timbul pertengkaran antara dua insan, demi kepentingan
dapat timbul pertengkaran antara dua bangsa, demi kepentingan dapat timbul
peperangan dunia, karena manusia mempunyai keterikatan ini, mempunyai nafsu
keinginan terhadap kepentingan ini. Justru karena ada faktor-faktor tersebut, akan
mudah bagi Dewa untuk mengendalikan manusia.
Bukankah sekarang didengungkan tentang HAM, bebas berkeyakinan dan lainlain? Para pengikut Dafa semua telah melihat, sebagai orang Xiulian anda sekalian
dapat melihat dengan sangat jelas, segalanya ini yang ada di dalam dunia tidak dapat
diandalkan, di hadapan kepentingan niscaya akan berubah menjadi tidak berharga
sepeser pun. Di Barat bukankah ada banyak negara sedang memperjuangkan
demokrasi, bebas berkeyakinan dan HAM? Ini seolah-olah menandakan
berkembangnya masyarakat modern, akan tetapi, di bawah godaan kepentingan, ada
berapa pemerintah dari negara tersebut yang tampil ke depan mengatakan "tidak"
terhadap kelompok berandal jahat yang menganiaya praktisi Falun Gong di Tiongkok?
Yang kita lihat adalah mereka dalam menghadapi penginjakan HAM, bebas
berkeyakinan dan banyak aspek lainnya yang selalu dipandang sebagai perkembangan
masyarakat, malah tidak berani menatapkan pandangan, di hadapan kepentingan
berubah menjadi begitu pucat tak berdaya, semua berubah menjadi seakan
memandang namun tak terlihat, tidak berani berbicara. Apa yang disebut demokrasi,
bebas berkeyakinan, di hadapan kepentingan, hal-hal yang disanjung-sanjung oleh
manusia ini seketika berubah menjadi tidak berharga sepeser pun.
Sebagai pengikut Dafa, seharusnya lebih memahami hal ini dengan jelas, hal apa
pun di atas dunia tidak dapat kita jadikan keterikatan. Kita adalah Xiulian dengan
menyesuaikan masyarakat manusia biasa sebatas maksimal, sekalipun kita sekarang
menggunakan HAM, menggunakan bebas berkeyakinan dan hal lainnya untuk
mengklarifikasi fakta, itu juga hanya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup.
Dahulu di saat munculnya komunisme, bukankah orang-orang juga fanatik sesaat,
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bukankah banyak orang juga menganggap sebagai kemajuan dari masyarakat? Hal-hal
di tempat manusia ini, kita sebagai orang Xiulian, bukan saja tidak berketerikatan,
masih harus menyadari dengan jernih.
Saya bukan menyuruh anda sekalian menentang hal-hal tersebut, dalam aspek ini
sebagai pengikut Dafa tentu jelas, saya hanya mengutarakan prinsip Fa ini, dan
memberi tahu pada anda. Manusia dapat berkembang sampai hari ini, dapat secara arif
mengurangi penderitaan manusia, sebagai manusia sendiri tidak ada salahnya.
Manusia sebenarnya dapat menghasilkan apalagi? Sesungguhnya, hilangnya kearifan
di hadapan kepentingan juga adalah dikendalikan oleh Dewa. Oleh karena itu anda
sekalian saat mengklarifikasi fakta di dalam lingkup pemerintahan, lingkup ekonomi
akan merasakan, manusia pasti akan meletakkan kepentingan realitasnya masingmasing pada nomor satu, orang yang berbisnis pasti memerhatikan keadaan ekonomi
perusahaannya sendiri, hal tersebut bagi mereka adalah satu-satunya yang utama.
Anda mengklarifikasi fakta kepada dia, saat menyangkut kepentingannya yang krusial,
dia pun tidak ingin mendengar, hal ini saya juga telah melihat. Namun manusia juga
tidak sama, tadi sudah saya katakan, masih ada orang yang berpatokan hidup
berlainan, demikianlah kiranya. Anda sekalian boleh melakukan, tetapi kalian sendiri
harus benar-benar jelas, harus tahu bagaimana keadaan sesungguhnya dari manusia.
Pengikut: Pengikut ingin bertanya, mengapa di dalam sejarah diatur Hongkong
dan Macao berada dalam teritorial daratan Tiongkok dengan bentuk satu negara dua
sistem? Sumber sejarah mereka itu bagaimana?
Shifu: Menurut sumber sejarah, mereka seharusnya wilayah Tiongkok, dalam hal
ini tidak dapat dikatakan wilayah negara lain. Perihal satu negara dua sistem, karena
siapa pun tahu partai jahat PKT itu tidak baik, mereka juga tahu bahwa orang lain
mengetahui keburukan mereka, maka jika ingin ditarik kembali untuk dikuasai oleh
partai tersebut, pihak lain tentu tidak tinggal diam, dunia juga tidak tinggal diam,
dengan demikian diterapkan satu negara dua sistem, (hadirin tertawa) sesungguhnya
adalah hal yang memalukan. Negara lain setelah kembali ke pangkuan mengapa tidak
diterapkan dua sistem? Bukankah berarti orang lain tidak menyukai hal-hal anda itu?
Pengikut: Tujuan sebenarnya dari keberadaan satu negara dua sistem, apakah
ingin supaya orang-orang Tionghoa ada kesempatan memahami fakta sebenarnya?
Shifu: Hal apa pun pasti juga bukan secara kebetulan, juga bukan muncul demi
satu tujuan belaka. Dewa mengatur sesuatu bukanlah seperti manusia memikirkan
masalah, begitu dia atur, masalah yang terkait akan sangat besar, sangat menyeluruh.
Manusia melihat dunia adalah dilihat pada satu tingkat partikel, misalnya, dunia yang
terlihat oleh manusia, adalah di antara dua jenis partikel yaitu molekul dan planet,
melihat dunia ini di tengah partikel yang terbentuk oleh molekul; Dewa tidak demikian,
Dewa melihat akibat yang ditimbulkan oleh seluruh partikel dalam alam semesta pada
satu masalah yang sama di dalam lingkup batas kemampuannya, mereka melihat
masalah secara tiga dimensi dan dari seluruh posisi, oleh sebab itu hal yang mereka
atur akan mencapai tujuan dalam banyak aspek.
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Lagi pula, sekalipun demikian, di dalam dunia yang terbentuk oleh satu tingkat
partikel ini, manusia juga tidak diperkenankan melihat secara menyeluruh, karena
seandainya mereka memperkenankan manusia melihat secara menyeluruh, ada
banyak hal akan tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan, manusia yang sedianya
tidak percaya Dewa juga akan memercayainya. Untuk membuat manusia tidak dapat
sepenuhnya melihat jelas dunia ini, maka harus diciptakan sepasang mata yang begini
bagi manusia. Walaupun mata manusia terbentuk oleh molekul, mengapa ada benda
yang bahkan terbentuk pula oleh partikel molekul di dalam lingkup ini masih tidak dapat
terlihat? Ini dikarenakan mereka telah membuat banyak penghalang bagi manusia.
Tujuan sesungguhnya dari dua sistem ini adalah untuk keperluan tatanan dunia pada
masa sejarah ini. Hal-hal tersebut dulu pernah saya bicarakan.
Pengikut: Pengikut sering menulis artikel klarifikasi fakta dengan bentuk sastra
semacam sajak untuk situs Dafa, ada kalanya demi mengungkapkan kandungan
makna dari pembuktian kebenaran Fa, sehingga tidak menaati secara ketat aturan dan
bentuk komposisi syair klasik, apakah perbuatan demikian salah? Untuk
mengungkapkan kandungan makna secara akurat kiranya tidak perlu menaati aturan
dan bentuk komposisi seperti menaati peraturan, apakah pemahaman ini betul?
Shifu: Maksud anda adalah ingin menjebol aturan ini? Sesungguhnya ini tepat
adalah pemikiran manusia modern yang moralitasnya telah merosot ke bawah, berupa
anti tradisi, anti ortodoks, di sini bukan mengkritik anda, saya berbicara atas dasar Fa
bahwa manusia saat ini memang adalah demikian. Sesungguhnya manusia sedang
merosot, sedang melangkah menuju ketidak-tahuan. Kebudayaan Tiongkok adalah
diturunkan oleh Dewa kepada manusia, kebudayaan pada setiap dinasti, termasuk
sajak ini, sajak Tang, Songci ( 宋 詞 ) maupun Yuanqu ( 元 曲 ), semua itu adalah
kebudayaan yang dibawakan oleh badan langit berbeda kepada manusia saat menjalin
takdir pertemuan, maka kalian ingin menulis sajak semacam ini sebaiknya menaati
aturannya. Jika anda mengatakan saya justru tidak suka pada rima, 5 sekarang
bukankah ada sajak prosa, anda tulis saja sajak prosa, itu tidak ada terlalu banyak
aturan yang perlu ditaati, juga cocok dengan bentuk masa kini. Sesungguhnya saya
rasa sajak semacam itu terlalu kosong dibacanya, tidak ada kandungan makna, sajak
pola lama masih lebih beraroma untuk dikunyah.
Pengikut: Saya mewakili pengikut Dafa di kota Chongqing kirim salam kepada
Shifu, untuk menyampaikan kerinduan mereka pada Anda, mereka menghendaki saya
harus berhasil menyampaikannya.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Shifu tahu semuanya,
anda beri tahu kepada mereka bahwa Shifu tahu semuanya.
Pengikut: Ada sebagian pengikut karena mengalami kerja paksa, setelah itu
mereka sedang menempuh jalan yang agak serong, pengikut lainnya juga sangat
cemas dengan kondisi mereka, bagaimana sebaiknya untuk membantu mereka?
5

Rima – Pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik sajak maupun pada akhir larik sajak
yang berdekatan.
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Shifu: Yang perlu dibantu maka bantulah, kebohongan sekali disingkap langsung
tampak kepalsuannya. Apa itu perbaikan kesalahan? Mau diperbaiki ke arah mana?
Bukankah semua itu adalah penipuan? Ketika kembali ke tengah masyarakat,
berpikirlah dengan tenang, segala apa pun dapat dimengerti. Semua yang disebut
berubah pendirian, setelah keluar tidak sampai berapa lama bukankah semuanya telah
mengerti kembali? Ada seberapa banyak yang masih dapat bertahan terus saja kacau
pikirannya? Mereka yang terus saja tidak benar adalah karena dia sendiri merasa telah
terlalu banyak berbuat hal yang buruk, dia tahu bersalah, malu bertemu dengan praktisi,
lalu terikat dengan perasaan malu, inilah penyebabnya.
Pengikut: Ada praktisi mengeluarkan uang menyewa rumah untuk keperluan
pekerjaan klarifikasi fakta, apakah ini diperbolehkan?
Shifu: Pengikut Dafa di tengah mengklarifikasi fakta, sesungguhnya semua
dilakukan dengan mengeluarkan tabungan atau gaji sendiri, akan tetapi kalian harus
memikirkan kehidupan diri sendiri, bukan saja harus memikirkan kehidupan diri sendiri,
masih harus memikirkan kehidupan keluarga, harus memikirkan orang lain. Jika
kehidupan keluarga tidak ditangani dengan baik, kehidupan diri sendiri tidak ditangani
dengan baik, kesulitan yang timbul bagi klarifikasi fakta akan segera datang mengikuti.
Dibicarakan dari aspek lain, jika kalian hidup tanpa suatu tempat berteduh, bahkan
makan pun menjadi masalah, saat itu pikiran anda pasti tersita dalam hal tersebut,
bukankah klarifikasi fakta malah terganggu? Oleh sebab itu harus memikirkan faktor
kondisi, saya dapat melihat hati kalian, lakukanlah sebatas kemampuan.
Pengikut: Dapatkah Shifu membicarakan lebih banyak sedikit tentang masa
mendatang dari alam semesta dan umat manusia?
Shifu: Saya sekarang membicarakan masa mendatang, bagi kalian tidak
mempunyai arti yang realistis. Masa mendatang umat manusia adalah indah, manusia
yang tertinggal memiliki kemujuran, karena Dafa pernah diajarkan di sini, membuat
tempat ini dapat dipertahankan, kehidupan yang tidak berbuat dosa terhadap Dafa
dalam periode ini seyogianya memiliki kemujuran. Karena Dafa telah diajarkan di sini,
juga telah membangun faktor kehidupan yang baik bagi makhluk hidup masa
mendatang, bahan pangan masa mendatang mungkin dalam bentuk hasil buah dari
pohon, butir beras itu sedemikian besar (membuat isyarat tangan seperti bentuk bola
rugby), ini sekadar senda gurau. Pekerjaan fisik secara relatif akan banyak berkurang,
air dan udara semua menjadi bersih, benda-benda yang beracun itu, juga serangga,
nyamuk dan lalat, semuanya sudah tidak ada, dunia betul-betul menjadi sangat indah.
Keindahan alam semesta baru adalah sesuatu yang tak terbayangkan oleh Dewa lama,
karena mereka tidak dapat melihat, mereka tidak berani membayangkan, juga tidak
dapat membayangkan bagaimana wujudnya, itu sepenuhnya dibangun di atas suatu
basis yang lain. Kehidupan masa lalu adalah demi kepentingan pribadi, di kemudian
hari alam semesta ini bukan didirikan di atas basis yang demi kepentingan pribadi,
segalanya telah berubah menjadi lebih baik.
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Pengikut: Selanjutnya ada banyak orang secara inisiatif
memperoleh Fa, apakah kita perlu mengembangkan tempat latihan?

akan datang

Shifu: Tentu saja demikian, kalian seyogianya sudah melakukannya demikian.
(Hadirin tertawa) Jika pesertanya banyak tak tertampung maka bukalah satu tempat
latihan baru, demikianlah kiranya.
Pengikut: Di Jepang antarpraktisi ada yang saling tidak memercayai, sehingga
menimbulkan tingkat kesulitan bagi banyak pekerjaan membuktikan kebenaran Fa,
pengikut merasa sedih sekali, sangat mengharapkan agar dapat lebih cepat meningkat
secara satu tubuh bersamaan.
Shifu: Benar, sesungguhnya tak peduli bagaimanapun keadaannya, adanya
pangsa pasar bagi unsur-unsur buruk adalah dikarenakan praktisi kita sendiri
bermasalah. Kemarin ada praktisi menyinggung tentang hal Jingwen palsu, saya
katakan bahwa sebagai kehidupan yang diciptakan oleh Dafa, apakah anda masih
dapat terpengaruh oleh kesesatan dari kepalsuan? Apakah anda tidak menilainya
dengan kriteria Fa? Bukankah itu karena keterikatan yang terlalu berat sehingga
kejahatan memiliki pasaran? Sesungguhnya ada orang yang masih saja tidak bersikap
arif, pikiran lurusnya kurang.
Pengikut: Di Jepang terdapat ribuan agama yang tersebar, orang-orang Jepang
selalu menginterpretasikan Falun Gong sebagai agama.
Shifu: Hal tersebut saya berpendapat demikian: di kemudian hari siapa yang
mengatakan Falun Gong adalah agama, biarlah dia katakan. Jika ia ingin memahami
lebih jauh, anda beritahukan kepada dia bagaimana selayaknya bahwa Falun Gong
bukanlah agama; jika dia tidak ingin memahami lebih jauh, anda secara tegas tidak
usah mengatakan kepada dia perihal agama atau bukan, kamu bilang agama ya
terserah, karena agama sendiri tidak mempunyai arti negatif di dalam masyarakat
manusia. Xiulian pengikut Dafa tidak menempuh jalan seperti agama itu, tidak
menjalani formalitas, tidak terganggu oleh formalitas itu sendiri, saya adalah memberi
tahu anda sekalian prinsip hukum yang fundamental ini. Perihal manusia biasa dapat
memahami sampai taraf apa, sesungguhnya saya sudah beri tahu anda sekalian sejak
dini, manusia biasa memang akan menyebut kita sebagai agama, dulu di dalam
ceramah Fa saya sudah pernah mengatakannya.
Pengikut: Huruf "dì (的)"6 dari kata "mùdì (目的)" di dalam “Zhuan Falun” versi
bahasa Jepang apakah juga diubah menjadi huruf "dì (地)"7?
Shifu: Bahasa Jepang ini sudah termasuk lain kasus, karena kandungan
maknanya berbeda dengan huruf mandarin. Untuk bahasa Jepang saya pikir tidak usah
diubah.

6
7

dì (的) -- Kepunyaan.
dì (地) -- Tempat.
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Pengikut: Praktisi pengurus dari Himpunan Dafa apakah tidak seharusnya
mengekang praktisi lain melakukan segala hal? (Hadirin tertawa)
Shifu: Terhadap hal pembuktian kebenaran Fa, klarifikasi fakta dan penyelamatan
semua makhluk yang dilakukan para praktisi tidak boleh dicegah, siapa yang
mencegah dia tentu bersalah. Akan tetapi ada praktisi melangkah ke sisi ekstrem
dalam melakukan suatu hal, sehingga mudah menimbulkan pengaruh yang tidak baik,
dalam hal ini masih harus dicegah. Yang duduk di sini banyak adalah penanggung
jawab di berbagai tempat, kalian harus ingat satu hal, selain di saat melakukan suatu
pekerjaan perlu berkoordinasi secara menyeluruh, lepaskan tangan anda biarlah para
praktisi menggembleng diri, suruh mereka membangun keagungan De sendiri, harus
berikan kesempatan kepada para praktisi, suruh mereka lakukan. Kalian harus ingat
betul akan hal ini. Saya sebagai Shifu ini juga sedang melepaskan tangan menyuruh
para praktisi menempuh jalannya sendiri. Jika praktisi di mana berbuat salah, harus
tunjukkan kepada dia. Yang benar-benar menimbulkan pengaruh, harus katakan
secara tegas kepada dia, berusaha memperbaikinya, memulihkan keadaan dari
pengaruh tersebut, tetapi juga jangan katakan bahwa dia adalah iblis. Di dalam Xiulian
tak terelakkan berbuat salah, berbuat salah niscaya ada kesalahan besar dan
kesalahan kecil.
Namun sebagai praktisi, harus dengan serius memperlakukan diri sendiri. Sebagai
seorang pengikut Dafa, kita tidak boleh tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri,
tidak bertanggung jawab terhadap Dafa. Bagaimanapun anda adalah kehidupan yang
diciptakan oleh Dafa, keagungan De anda akan bersinar gemerlapan di dalam alam
semesta masa mendatang, bolehkah kita tidak menempuh jalan sendiri dengan baik?
Oleh sebab itu sebaiknya jangan terlalu menitikberatkan pada penanggung jawab. Jika
penanggung jawab semuanya sudah baik, telah berhasil berkultivasi, pandangan anda
selalu menatap ke luar, tidak berkultivasi ke dalam diri sendiri, apakah anda masih
berupa orang Xiulian? Yang dikultivasikan adalah diri anda sendiri. Seandainya
penanggung jawab benar-benar bermasalah, tunjukkanlah dengan kepala dingin dan
maksud baik. Anda sekalian adalah orang Xiulian, sebagai orang Xiulian masih ada
sifat hati manusia biasa yang belum disingkirkan, hati tersebut niscaya takut diterpa,
begitu mengalami terpaan, dia mudah timbul reaksi, maka harus secara baik, diatasi
dengan kebajikan, harus diutarakan jelas dengan ramah dan maksud baik, tentu akan
menyelesaikan masalah. Jika dengan pendapat yang bermaksud baik pun tidak dapat
diterima, maka penanggung jawab tersebut sudah bermasalah.
Sebaliknya, praktisi tertentu juga ada yang demikian, secara permukaan dia
sangat baik terhadap orang lain, kata-kata yang diucapkan banyak mengandung unsur
diri sendiri, bahkan unsur yang menyinggung perasaan orang lain. Di permukaan
ucapannya sangat ramah, (hadirin tertawa) itu adalah gaya orang licik yang berakal
bulus, itu mutlak bukan kondisi yang seharusnya dimiliki oleh pengikut Dafa.
Jika penanggung jawab di suatu daerah tidak berkultivasi di atas basis Fa dan
pengikut Dafa tidak gigih belajar Fa, maka akan terefleksi kondisi yang kompleks ini.
Namun sebagai seorang pengikut Dafa ataupun penanggung jawab mana pun juga
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harus jelas, sifat hati manusia yang belum disingkirkan dalam kultivasi akan terefleksi
ke luar, namun tidak berarti orang tersebut tidak benar, banyak aspek dari dia yang
telah dikultivasi dengan baik tidak akan tampak ke luar, karena sifat-sifat hati manusia
dari aspek tersebut telah lenyap dikultivasikan. Sesungguhnya seorang praktisi Xiulian
saat sudah tidak memiliki sifat hati apa pun di tengah manusia biasa, orang ini betulbetul sudah tidak ada penampilan apa pun, tentu saja jika benar-benar kultivasinya
mencapai tahap tersebut niscaya sudah mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itu
dengan adanya sifat hati manusia akan tampak ke luar, tetapi tidak berarti dia tidak
berkultivasi, juga tidak berarti kultivasinya tidak baik, dia hanya belum melakukan
dengan baik pada suatu masalah atau suatu aspek. Semua ini harus diperhatikan.
Dapat juga dikatakan, jangan takut masih ada sifat hati manusia biasa yang
terefleksi ke luar di dalam proses kultivasi, kuncinya adalah anda sekalian dapat
memperlakukan diri sendiri sebagai orang Xiulian, setelah timbul masalah harus
mencari ke dalam, jika semuanya dapat berbuat demikian, maka kondisi Xiulian di
daerah tersebut pasti akan menjadi sangat baik, konflik pasti akan berkurang.
Pengikut: Xiulian tidak ada pemimpin, Dafa tidak mempunyai organisasi. Ketika
anggota himpunan kita dan ketua himpunan mengadakan kontak dengan perkumpulan
masyarakat maupun instansi pemerintah, apakah cocok menggunakan sebutan ketua
himpunan dan anggota himpunan?
Shifu: Seharusnya cocok, bukankah himpunan didirikan demi menyesuaikan
kondisi masyarakat manusia biasa? Mengapa kita tidak menggunakan cara demikian
mengklarifikasi fakta di tengah masyarakat manusia biasa? Tentu saja boleh,
pemerintah juga mengizinkan anda melakukan registrasi. Namun tidak boleh membawa
mentalitas pamer, kalian sedang membuktikan kebenaran Fa, bukan membuktikan
kebenaran diri sendiri.
Pengikut Dafa adalah orang Xiulian yang sejati, jika keadaan masyarakat
sekarang bukan demikian, bahkan Himpunan Dafa ini juga benar-benar tidak saya
kehendaki bagi kalian untuk didirikan, yang ada ialah pusat latihan di berbagai tempat,
penanggung jawab, penanggung jawab dari suatu daerah, demikianlah kiranya.
Sesungguhnya penanggung jawab juga adalah pengumpul massa, juga seorang
anggota biasa di dalam Xiulian, orang yang mengabdi untuk anda sekalian, orang yang
banyak berkorban.
Pengikut: Sekelompok pasien penyakit kanker mengharapkan kami pergi
mengajar Gong, bolehkah dilakukan? Kami tidak memiliki teknik dasar menyanyi dan
menari, jika dipelajari dan dilatih dengan antusias, dapatkah diselenggarakan sebuah
pertunjukan kesenian berskala besar dalam waktu dekat?
Shifu: Hal ini harus dilakukan menurut keadaan, menurut kemampuan. Jika kalian
tidak memiliki syarat dasar untuk melakukan sebuah pertunjukan kesenian berskala
besar, namun dengan paksa dilakukan, penonton akan menertawakan kalian.
Memberikan kegembiraan bagi orang-orang boleh saja, tetapi sampai orang-orang
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timbul kesan yang menghina, menganggap kalian sebagai hiburan, saya pikir itu sudah
berefek sebaliknya, oleh sebab itu harus dilakukan menurut kondisi.
Pasien penyakit kanker belajar Gong harus dilihat apa tujuannya. Manusia di
dunia ingin memperoleh Fa, ingin Xiulian, ingin mengatakan Falun Dafa baik, itu adalah
manusia dengan inisiatif sedang membuktikan kebenaran Fa, sedang inisiatif memilih
masa depannya sendiri. Jika kalian memandang Dafa sebagai sesuatu untuk
menyembuhkan penyakit, dilakukan di tengah manusia biasa dengan maksud demikian,
sesungguhnya adalah ketidakseriusan terhadap Dafa.
Kalian boleh pergi ke penjara mengajar Gong, kalian juga boleh pergi ke rumah
sakit mengajarkan pasien, itu adalah demi ingin membuktikan kebenaran Fa, sama
dengan pemikiran ingin pergi ke tempat lain mengajar Gong, pada hakikatnya adalah
dilakukan untuk menyelamatkan semua makhluk hidup agar orang-orang memperoleh
Fa dan memperoleh penyelamatan. Jika menganggap Dafa sebagai alat untuk
memperbaiki kesalahan manusia, untuk menyembuhkan penyakit, sebagai sebuah
cara untuk mengubah sesuatu musibah dari manusia biasa, itu tidak dibenarkan.
Adalah untuk menyelamatkan manusia, Dafa baru diajarkan di tengah masyarakat
manusia, hal ini haruslah jelas. Ada yang mengatakan Falun Gong sangat manjur untuk
menyembuhkan kanker, semua orang datang belajar, jika demikian dijamin sudah tidak
berkhasiat lagi, karena hati anda tidak benar. Dafa hadir bukan untuk menyembuhkan
penyakit bagi manusia, melainkan untuk menyelamatkan manusia dari dasarnya,
dengan demikian barulah diberikan solusi atas masalah tersebut bagi manusia. Jika
dengan titik tolak seperti ini, hasilnya pasti akan baik, jika dilakukan dengan membawa
keterikatan terhadap sesuatu hal dari manusia biasa, hasilnya tentu tidak baik.
Xiulian adalah serius, Li Hongzhi mutlak bukan membimbing anda sekalian datang
untuk menyembuhkan penyakit bagi manusia, lebih-lebih bukan datang untuk sesuatu
masalah dari manusia, juga mutlak bukan membimbing anda sekalian mendirikan suatu
agama di tengah masyarakat, saya datang untuk mengajarkan kalian Xiulian, untuk
bertanggung jawab atas penyelamatan jiwa kalian.
Pengikut: Saat pemilihan presiden Taiwan, ada sebagian praktisi hatinya
bergejolak, apakah ini merupakan ujian yang diatur oleh kekuatan lama? Bagaimana
menyikapi hal ini dengan benar?
Shifu: Sekalipun langit runtuh, pikiran lurus orang Xiulian juga tidak bergerak, ini
barulah Xiulian, dengan demikian baru terhitung luar biasa, (tepuk tangan) orang
Xiulian tidak berketerikatan terhadap segala sesuatu dalam dunia. Bentuk Xiulian
pengikut Dafa sekarang ini berbeda, di dalam Xiulian anda sekalian di tengah
masyarakat juga sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan masyarakat umum untuk
melakukan Xiulian, di tengah masyarakat umum anda semua mempunyai pekerjaan
yang wajar, bersamaan juga mempunyai keluarga dan pekerjaan masing-masing serta
berbagai hal dari aspek lainnya, mempunyai hubungan yang erat tak terpisahkan
semacam ini dengan masyarakat. Maka di dalam pemilihan presiden Taiwan, ada
praktisi berdasarkan perasaan pribadi merasa tokoh itu cukup baik maka dipilihlah
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tokoh tersebut, ada juga praktisi merasa tokoh ini cukup baik maka dipilihlah tokoh ini.
Pemahaman masing-masing tidak sama, hal ini tak dapat dipungkiri, perilaku pribadi
orang di tengah masyarakat tidak mewakili Dafa, namun tidak boleh terikat pada hal-hal
tersebut layaknya manusia biasa.
Kalian telah memilih seseorang, bagi saya sebagai Shifu ini, saya tidak dapat
mengatakan anda sekalian salah, saya juga tidak campur tangan terhadap hal-hal
tersebut, karena jalan yang saya suruh kalian lalui adalah sebuah jalan yang demikian
untuk melakukan Xiulian di tengah masyarakat umum, praktisi Xiulian hanya akan
membawa manfaat bagi masyarakat, sedangkan Xiulian di tengah masyarakat umum
juga tidak memainkan kendali bagi masyarakat manusia.
Sebagai setiap praktisi individu, anda ingin memilih siapa maka pilihlah dia, hanya
saja tidak boleh terlalu berketerikatan. Akan tetapi melalui penganiayaan terhadap
pengikut Dafa di daratan Tiongkok, para pengikut Dafa telah melihat sebuah masalah,
maka ada yang berpikir: "Siapa yang berhubungan dekat dengan kejahatan yang
menganiaya kita, saya tentu tidak memilih dia," (tepuk tangan) saya sebagai Shifu ini
juga tidak memungkiri, (hadirin tertawa, tepuk tangan) itu adalah pemikiran praktisi
pribadi, saya sebagai Shifu ini tidak memberi tahu anda memilih siapa, lebih-lebih tidak
ada, juga tidak diperbolehkan mengadakan gerakan secara kolektif. (Hadirin tertawa)
Gerakan pendekatan antara praktisi dengan praktisi, itu adalah urusan pribadi
antara sesama teman praktisi, saya memilih siapa, anda memilih siapa, ini semua
adalah perbuatan pribadi, ini tidak ada hubungan dengan Dafa itu sendiri, tidak
berhubungan dengan Himpunan Dafa. Penanggung jawab Himpunan Dafa juga boleh
mendukung pihak mana pun, itu adalah perbuatan anda pribadi, karena dia sedang
Xiulian, bersamaan dia juga sebagai seorang anggota masyarakat, di dalam proses
Xiulian apakah anda menghendaki dia sepenuhnya melepaskan segala sesuatu dari
manusia? Itu baru dapat dilakukan pada saat mencapai kesempurnaan dalam Xiulian.
Dengan demikian Xiulian di tengah masyarakat umum, juga ada komunikasi antara dia
dan masyarakat, maka dia ingin memilih siapa tentu dia memilihnya, dia mempunyai
cara pemikiran dia sendiri, ini juga tak dapat dipungkiri.
Tak peduli hasil pemilihan bagaimana, tidak seharusnya membuat masyarakat
terjadi perselisihan, itu adalah sangat berbahaya. Sebagai orang Xiulian lebih harus
mematut diri sendiri dengan ketat, oleh sebab itu saya beri tahu para praktisi, tidak
boleh terbawa oleh sifat hati manusia biasa sehingga menjadi sama emosional dengan
manusia biasa. Karena kalian membawa energi, ada kemampuan, hal yang kalian
lakukan akan menggerakkan unsur yang sangat besar, efek yang ditimbulkan dalam
masyarakat akan sangat besar, oleh sebab itu tidak boleh mengikuti manusia biasa
melakukannya. Saya juga telah melihat ada sebagian praktisi terbawa oleh manusia
biasa sehingga menjadi berang dan emosional, pikiran lurusnya lemah, saat itu siapa
pun juga tidak dapat melihat di mana citra anda sebagai orang Xiulian berada, ini tentu
tidak benar. Dulu di saat kita mengajukan pemohonan "25 April" juga dengan damai
dan sangat arif, kita seyogianya bermanfaat bagi masyarakat.
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Pengikut: Tangan hitam dari kekuatan lama serta kejahatan sudah tidak banyak
lagi, lalu gangguan apa sekarang yang ada di saat para praktisi tidak berbuat dengan
baik?
Shifu: Tangan hitam dari kekuatan lama sudah diberantas banyak sekali, sedang
menyusut ke daratan Tiongkok itu, sekali-sekali keluar melakukan perbuatan jahat
sejenak. (Hadirin tertawa) Di samping itu, masih ada yang ingin saya berantas adalah
Dewa-dewa jahat di luar Triloka, mereka mengendalikan kejahatan, bahkan ada yang
langsung melakukan. Tak peduli bagaimanapun, sudah sampai tahap ini, Dewa yang
berani langsung melibatkan diri melakukan, seandainya saya tidak memberantas, yang
di atas juga sedang memberantas mereka, situasi sekarang berubah sangat cepat.
Pengikut: "Perubahan besar dunia yang berlangsung amat panjang bagaikan
sekejap itu adalah waktu", apa artinya?
Shifu: "Perubahan besar dunia yang berlangsung amat panjang," yaitu telah
melewati kurun waktu yang sangat panjang serta segala sesuatu di dalam kurun waktu
tersebut, sekejap berarti pendek waktunya. Tak peduli dia itu perubahan besar dunia
yang berlangsung amat panjang ataupun sekejap, panjang pendeknya waktu di mata
Dewa adalah sama, mungkin waktu yang sekejap akan menyebabkan kurun waktu
yang sangat panjang bagi kehidupan di dalam waktu tersebut. Kita lihat adalah sekejap,
di dalam medan waktu itu, yang sekejap ini mungkin adalah kurun waktu yang amat
panjang. Kurun waktu yang amat panjang di dunia kita, dalam pandangan sebagian
Dewa yang mahabesar juga adalah sekejap. Ini adalah kemujuran yang diciptakan oleh
waktu, yaitu waktu sedang bermain sulap, beginilah artinya.
Pengikut: Ada kesempatan mengikuti kampanye pemilihan anggota parlemen
tingkat kota, berteman dengan banyak orang yang tingkat statusnya berbeda dalam
masyarakat, telah membangun fondasi yang sangat baik bagi klarifikasi fakta di
kemudian hari. Berhubung tidak paham terhadap jabatan anggota parlemen tingkat
kota ini, butuh waktu tertentu untuk memahami masalah komunitas sosial, mengikuti
pekerjaan pelayanan komunitas sosial dan mempelajari pengetahuan bagaimana
menjadi anggota parlemen, kadang kala merasa sangat bertentangan, saya kira waktu
tersebut seharusnya digunakan untuk membuat acara TV, mengerjakan klarifikasi fakta
lainnya.
Shifu: Fa yang saya ajarkan memang untuk Xiulian di tengah masyarakat umum.
Dengan Xiulian di tengah masyarakat umum, maka akan ada berbagai kontak yang
berbeda dari pengikut Dafa dengan masyarakat. Pekerjaan yang berlainan dengan
sendirinya sudah merupakan komunikasi dengan masyarakat, hal ini tidak
bertentangan.
Sesungguhnya banyak praktisi semuanya mempunyai pekerjaan yang berbeda,
bersamaan juga mengklarifikasi fakta. Tergantung diri sendiri bagaimana mengatur
waktu sendiri dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, yaitu bagaimana
melakukan agar lebih baik. Saya tidak menentang anda sekalian mempunyai suatu
tugas dalam masyarakat, sekalipun di dalam masyarakat mengelola bisnis yang betapa
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besar, menduduki jabatan yang berapa tinggi, semua itu tidak bertentangan. Saya
justru ingin membuktikan bahwa di dalam tingkatan yang berbeda orang juga dapat
Xiulian, saya juga benar-benar merintis contoh di muka ini. Di dalam sejarah jarang
sekali ada yang menyelamatkan orang kaya, jarang sekali ada yang menyelamatkan
orang yang berkedudukan, saya tidak membedakan hal ini, hanya memandang hati
manusia, semuanya juga saya selamatkan. (Tepuk tangan) Dalam realitas terbukti ini
adalah benar, bukan saja dapat dilakukan, lagi pula pengikut Dafa saya juga telah
berhasil dalam kultivasi. Karena dahulu tidak ada Dafa, prinsip yang diidentifikasi oleh
Dewa yang berbeda bukan prinsip hakiki dari alam semesta. Sekarang Dafa sedang
diajarkan, hal apa pun dapat dilakukan.
Pengikut: Pekerjaan dan kegiatan pembuktian kebenaran Fa banyak yang tidak
ada jaminan waktu, tiap hari waktu untuk berlatih Gong dan belajar Fa sangat
mendesak.
Shifu: Memang ada masalah demikian. Jika sangat sibuk melakukan pekerjaan
konkret Dafa, maka latihan Gong boleh ditunda sejenak, kemudian cari waktu lain
mencukupinya, ini tidak ada masalah. Karena Gong ini boleh banyak dilatih bila ada
waktu dan sedikit dilatih bila tidak ada waktu, Shifu pernah membicarakan masalah ini
kepada kalian. Perihal belajar Fa, saya pikir tetap harus luangkan waktu untuk
mempelajarinya, sekalipun yang dipelajari sedikit. Dengan meluangkan waktu untuk
belajar akan mudah timbul sebuah masalah -- hati tidak dapat ditenangkan, hati tidak
dapat tenang sama dengan sia-sia belajar, menghabiskan waktu. Jika ingin belajar
anda lepaskanlah beban dalam hati, teguhkan hati, tenangkan pikiran, belajarlah
dengan sungguh-sungguh, sekalipun anda belajar beberapa alinea, akan lebih unggul
dibandingkan membaca satu buku namun hati tidak tenang. Belajar Fa harus dapat
diterima oleh yang bersangkutan.
Pengikut: Apakah segala penderitaan di saat ini dari pengikut semuanya datang
dari kekuatan lama dalam menghadapi pelurusan Fa?
Shifu: Bukan, penderitaan kalian semua adalah urusan di dalam Xiulian kalian
sendiri, gangguan kekuatan lama juga datang secara khusus ditujukan kepada Xiulian
dari orang-orang tertentu. Yang saya katakan ialah saya tidak mengakui gangguan
kekuatan lama terhadap pengikut Dafa, karena pengikut Dafa adalah pengikut saya,
siapa pun juga tidak pantas mengurusinya, lebih-lebih tidak boleh membiarkan mereka
memanfaatkan dan memaksakan pengikut Dafa untuk mencapai tujuan mereka,
sehingga intrik mereka yang merusak pengikut saya dapat terealisasi. Mereka dapat
mengganggu dikarenakan mereka telah menggenggam keterikatan dan kekurangan
kalian, ditambah karma kalian yang tertinggal dalam sejarah, penganiayaan ini semua
juga muncul dari unsur-unsur tersebut. Pelurusan Fa di luar Triloka, itu sendiri tidak ada
hubungan yang terlalu langsung dengan kalian, akan tetapi kalian berada bersamaan
dengan masa pelurusan Fa, berada bersama Shifu, adalah pengikut Dafa di masa
pelurusan Fa.

26

Pengikut: Ada sebagian praktisi beranggapan asalkan memancarkan pikiran
lurus 8 serta mengklarifikasi fakta melalui telepon di rumah, itu sudah dikategorikan
sebagai pengikut pelurusan Fa, tidak perlu melangkah ke luar. Bolehkah demikian?
Shifu: Jika bukan luar biasa sibuk dengan pekerjaan Dafa, di saat ada kegiatan
pembuktian kebenaran Fa dan klarifikasi fakta secara kolektif, atau belajar Fa bersama
dan lainnya, anda tetap tidak keluar, berarti masih belum layak semestinya. Belajar Fa
bersama adalah sebuah kondisi yang saya ciptakan bagi anda sekalian, untuk
meninggalkan bentuk semacam ini, saya pikir masih harus dilakukan demikian. Karena
ini dihasilkan melalui praktik, kultivasi yang demikian memberi peningkatan paling cepat
bagi para praktisi. Jika kultivasi seorang diri, tidak ada unsur penggerak bagi
peningkatan. Maka sebagai pengikut Dafa, bukankah kalian pernah mengatakan
bagaimana Shifu menyuruh kita melakukan maka kita melakukannya demikian? Pernah
mengatakan harus menempuh dengan lurus jalan yang harus ditempuh oleh pengikut
Dafa?
Di saat saya melihat kalian ada kesulitan, saya tidak ingin memberi tahu kalian
"harus berbuat demikian," saya jarang sekali mengatakan begini, saya tahu anda
sekalian sangat sulit. Lagi pula Xiulian harus anda sendiri yang menyadari. Prinsip Fa
juga telah saya utarakan dengan jelas, anda harus menempuh jalan sendiri. Jika saya
beri tahu anda "harus berbuat demikian," maka di dalam langkah ini anda terdapat
kebocoran, kebocoran ini adalah Shifu yang menyebabkan -- Shifu tidak membiarkan
anda menyadarinya sendiri, tidak membiarkan anda melakukannya sendiri, sehingga
dalam aspek tersebut anda belum menjalani Xiulian, oleh sebab itu saya jarang sekali
mengatakan begini. Pengikut Dafa harus memahami kewajiban diri sendiri, sebagai
seorang pengikut Dafa bagaimana harus berbuat baru benar.
Pengikut: Di dalam membuktikan kebenaran Fa pengikut sering mengikuti
sejumlah kegiatan penting, kemudian juga menemukan, untuk berhasil melakukan
sebuah hal yang besar, seringkali ada banyak gangguan dan penghapusan karma
serta lainnya.
Shifu: Gangguan dari dulu tidak pernah berhenti, sekali-sekali akan ada
gangguan besar maupun kecil. Ampas kekuatan lama beserta benda-benda yang
buruk itu justru tidak rela. Tiap kali saya berceramah Fa mereka semua dapat
mendengarnya, sama seperti kalian, mendengarkan dalam waktu yang bersamaan,
mereka justru ingin berbuat begitu. Dosa mereka besarnya sudah tidak dapat dinilai
dengan jiwa mereka, mereka akan menebus dosanya tanpa batas akhir di kemudian
hari, sekalipun demikian juga tidak dapat ditebus hingga tuntas, besarnya sudah
sampai taraf demikian. Sedangkan ampas yang tersisa dari kekuatan lama di dalam
Triloka, berbagai unsur yang bobrok dalam alam semesta, serta unsur-unsur lama yang
terakhir itu memang telah memunculkan benda-benda tersebut untuk dikorbankan,
dengan demikian menyuruh mereka melakukannya sampai tuntas. Mereka yang besar

8

Memancarkan pikiran lurus -- Fa Zhengnian (發正念).

27

dosanya akan dapat memusnahkan diri mereka sendiri, dikarenakan beringasnya
unsur-unsur buruk itu membuat mereka menjadi demikian.
Pengikut: Pemikiran yang sederhana dan rumit apakah ada baik buruknya? Apa
yang menyebabkannya?
Shifu: Dipandang dari mata Dewa, seseorang yang pikirannya sederhana dan
bersih, Dewa menganggap orang tersebut sebagai orang baik; seseorang yang
pikirannya rumit, Dewa menganggap orang tersebut tidak baik, karena Dewa
beranggapan kerumitan itu bukankah disebabkan oleh keterikatan dalam dunia
manusia? Bukankah kerumitan itu adalah keterikatan terhadap unsur-unsur duniawi?
Oleh sebab itu di dalam Xiulian memang ada sebuah prinsip semacam ini.
Pikiran sederhana tidak berarti minim kecerdasan, pikiran rumit tidak berarti
memiliki kecerdasan. Ini juga tidak bertentangan dengan bentuk Xiulian pengikut Dafa
di tengah lingkungan manusia biasa serta segala sesuatu yang sekarang kalian
lakukan di dalam membuktikan kebenaran Fa, kecerdasan pengikut Dafa bersumber
pada pikiran lurus -- pikiran Dewa, kecerdasan ini dengan pikiran rumit yang terbentuk
di tengah manusia biasa dan di tengah masyarakat merupakan dua buah pengertian.
Itu adalah kelicikan yang terbentuk atas dasar mementingkan diri sendiri, egois dan
saling intrik, sedangkan titik tolak pengikut Dafa adalah demi membuktikan kebenaran
Dafa, tidak mengharapkan sesuatu untuk diri sendiri, maka ini sama sekali berbeda.
Yang tersebut di belakang adalah maha bijaksana, yang tersebut di muka seharusnya
dikatakan berpikiran rumit. Penampilannya pun berbeda, itu adalah pasti.
Pengikut: Di daerah kami ini sejak lama terdapat banyak praktisi lama yang
dalam jangka panjang tidak mengikuti belajar Fa bersama, juga tidak mengikuti latihan
Gong di luar rumah, beranggapan walaupun tidak mengikuti belajar Fa bersama, di
rumah juga dapat mempelajari Fa dengan baik, di rumah berlatih Gong sama juga
dapat dilatih dengan baik, beranggapan berbuat demikian tidak berarti belum mencapai
peningkatan secara menyeluruh.
Shifu: Sesungguhnya saya katakan, memang benar ada orang yang begini, itu
disebabkan keterikatan hati manusia, jika tidak percaya coba koreklah akar pikiran
anda sendiri, pasti adalah keterikatan. Dikatakan secara kecil anda ini malas, dikatakan
secara besar anda ini takut. Tentu saja, ada sebagian praktisi lama sibuk dengan
sejumlah pekerjaan konkret, yang ini tidak sama.
Pengikut: Saya pernah mengikuti praktisi pengkhianat di Hongkong itu, apakah
saya boleh ikut serta dalam pekerjaan media sekarang ini?
Shifu: Pertanyaan konkret ini jangan tanya kepada Shifu lagi. Ada praktisi kita
telah berbuat kesalahan, setelah diperbaiki sudah benar, siapa yang tidak ada
kesalahan. Sebagai praktisi, ketika praktisi lain tidak percaya pada anda, jangan paksa
melakukan, coba menghindar sejenak juga tidak ada salahnya, dengan demikian
tekanan mental dari kedua pihak masing-masing juga menjadi kecil.
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Tidak memperkenankan saya melakukan hal ini, maka saya pergi menyebarkan
brosur di jalan, sama juga menyelamatkan makhluk hidup, pergi memancarkan pikiran
lurus ke konsulat, atau melakukan hal-hal aspek lain, semua juga boleh dilakukan,
mengapa harus terikat dalam satu aspek ini? Makin anda berketerikatan, pemikiran
praktisi lain terhadap anda juga makin berat, bukankah demikian? Mengapa harus
berbuat begini? Dengan anda berbuat begini, bukankah hal tersebut akan
dimanfaatkan oleh kekuatan lama? Sehingga menimbulkan kekacauan? Oleh karena
itu dalam melakukan hal apa pun jika dapat berlandaskan pemikiran terhadap Dafa,
saya kira masalahnya niscaya berbeda, keadaannya niscaya berbeda. Saya sarankan
seluruh praktisi yang dicurigai pergilah ke konsulat, pergilah menyebarkan brosur di
jalan, pergilah ke tempat yang paling dibutuhkan untuk mengklarifikasi fakta secara
berhadapan langsung kepada orang-orang di dunia, jangan dulu terlibat dalam hal yang
konkret. Lakukan untuk diperlihatkan kepada yang lainnya semua, anda ini benar atau
palsu, anda ini mampu atau tidak.
Yang benar-benar bermasalah, anda sekalian juga tidak perlu khawatir, orang
semacam ini walau berada di antara pengikut Dafa namun dia tidak berada dalam Fa,
setelah kekuatan lama selesai memanfaatkan mereka, jiwa mereka juga akan berakhir.
Sesungguhnya saya tahu ada sebagian yang bermasalah juga tahu Dafa baik,
dikarenakan takut hal yang tidak pantas terhadap Dafa yang dulu dia lakukan disiarkan
oleh lembaga spion, rasa takut membuat dia di satu sisi melakukan hal buruk di sisi lain
juga memohon Fashen Shifu memberikan suatu kemudahan. Bagaimana mungkin
memberi anda kemudahan? Xiulian itu betapa serius, terutama Xiulian dari pengikut
Dafa, tingkatan apa keagungan De-nya! Memohon dengan membawa keterikatan, juga
dengan perasaan takut yang kotor, tidak akan mendapat pengakuan apa pun, juga
tidak mungkin. Hati semacam ini akan terlihat oleh setan busuk dari ampas kekuatan
lama, dengan demikian berkedok sebagai Shifu, mengarahkan anda dan mengizinkan
anda berbuat sesuatu, itu justru ingin mencelakakan anda.
Pengikut: Seluruh pengikut Dafa Taiwan, pengikut cilik sekolah Minghui Taiwan
kirim salam kepada Shifu. (Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian.) (Hadirin tepuk
tangan) Seluruh pengikut cilik taman kanak-kanak Dou Dou sekolah Minghui Taiwan
kirim salam kepada Shifu. Di masa pelurusan Fa bagaimana kita memanfaatkan bidang
pendidikan untuk membuktikan kebenaran Dafa secara lebih baik.
Shifu: Sesungguhnya hal yang kalian lakukan adalah sedang membuktikan
kebenaran Dafa. Murid-murid dari sekolah Minghui semua telah menjadi pengikut cilik,
lagi pula telah memengaruhi masyarakat, memengaruhi sekolahan, memengaruhi
kalangan pendidikan. Yaitu kita seyogianya dapat melakukan dengan lebih mendalam
dan lebih luas, sesungguhnya itu adalah harapan saya terhadap kalian. (Tersenyum)
(Tepuk tangan) Dikatakan harapan saya, seharusnya dibilang harapan semua makhluk
hidup. (Tersenyum) (Tepuk tangan)
Pengikut: Di suatu daerah terdapat beberapa orang yang menyebut dirinya
sebagai pengikut Dafa yang baru datang dari Tiongkok, dengan segera sudah ada
teman praktisi yang membantu mereka mengurusi prosedur pengungsi. Apakah perlu
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mengetahui dulu satu periode waktu, kemudian baru membantu mengatasi masalah
pengungsi?
Shifu: Mengenai hal tersebut, praktisi sendiri lakukanlah menurut keadaan. Jika
dia adalah benar-benar seorang pengikut Dafa, ada kesulitan tidak dibantu juga tidak
benar. Dengan mengajukan lebih banyak pertanyaan dari dalam Fa bukankah dapat
diketahui?
Pengikut: Ada praktisi melangkah ke sisi ekstrem dalam melakukan suatu hal,
sehingga menimbulkan pengaruh yang buruk bagi Dafa.
Shifu: Kehidupan yang paling dipandang rendah oleh Dewa adalah kehidupan
yang tidak dapat menemukan diri sendiri, melakukan sesuatu selalu kekurangan pikiran
lurus. Tidak dapat menemukan diri sendiri, ucapannya tidak dapat dipegang,
melakukan suatu hal melangkah ke sisi ekstrem, tidak memiliki aku pribadi, coba anda
katakan siapa yang diselamatkan? Yang mana diri anda itu? Dewa paling memandang
rendah kehidupan yang demikian. Orang semacam ini walaupun telah masuk di antara
pengikut Dafa sebenarnya tidak berada di dalam Fa, sungguh menyedihkan, tidak
memiliki pikiran lurus.
Pengikut: Ada sebagian praktisi yang memiliki kemampuan Gong di saat
memancarkan pikiran lurus, beranggapan kehidupan-kehidupan pada ruang dimensi
lain harus diselamatkan, memberantas mereka adalah kurang bajik?
Shifu: Jika tidak ada peristiwa pelurusan Fa ini, atau seorang Shifu dari suatu
aliran di saat membimbing pengikutnya terjadi hal semacam ini, tidak dapat dikatakan
salah bila pengikutnya berpemahaman demikian, walaupun yang sebagai Shifu
beranggapan anda tidak memiliki pikiran lurus. Shifu tersebut yang punya pengikut
seperti ini cepat atau lambat juga pasti akan mengantarkannya pulang ke rumah,
karena apa yang Shifu katakan anda tidak melaksanakan, anda ini pengikut macam
apa. Sedangkan sekarang masalahnya berbeda, munculnya peristiwa pelurusan Fa ini,
jauh melampaui Xiulian pribadi dari sebuah kehidupan. Gangguan sebuah kehidupan
terhadap anda, terhadap Dafa, kehidupan yang harus diberantas sudah bukan lagi
masalah apakah anda pribadi berbelas kasih atau tidak, melainkan masalah apakah
anda bertanggung jawab atau tidak terhadap Dafa.
Sebagai pengikut Dafa, jangan mengira tujuan menyelamatkan manusia adalah
agar anda menjalani Xiulian pribadi mencapai kesempurnaan. Bukan demikian,
kewajiban pengikut Dafa adalah membuktikan kebenaran Fa. Apakah anda bahkan Fa
juga tidak mau dibuktikan kebenarannya? Apakah hati anda tidak tergerak sedikit pun
terhadap perusakan Dafa? Pengikut Dafa di daratan Tiongkok dianiaya hingga
meninggal juga oleh mereka itu, apakah hal ini tidak berkaitan dengan anda? Anda
memperoleh segalanya dari dalam Fa, Dafa tidak membutuhkan balasan apa pun dari
anda, akan tetapi sebagai seorang anggota dari pengikut Dafa, jika Dafa tidak ada
apakah anda mungkin ada? Anda melindungi Dafa bukankah melindungi anda sendiri?
Saya sesungguhnya merasa praktisi tersebut tidak hanya menyangkut masalah
kekacauan pikiran. Lembaran kertas pertanyaan masih belum habis dibaca….
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Pengikut: …diciptakan seperangkat cara untuk membaca “Lun Yu” di luar kepala
beberapa kali, ditambah dengan beberapa gerakan isyarat tangan tertentu, dikatakan
telah mengembangkan efek yang sangat kuat, (Shifu: Coba anda lihat, saya sudah
katakan dia itu tidak hanya menyangkut masalah kekacauan pikiran.) (Hadirin tertawa)
masih secara diam-diam diajarkan kepada praktisi lainnya di mana-mana.
Shifu: Ini tepat adalah gangguan, ini sudah diperalat oleh iblis, hanya saja tidak
terlalu serius. Sebagai seorang praktisi, tingkatannya telah jatuh ke bawah dengan
sangat serius, betapa kecil tampaknya bila dibandingkan dengan pembuktian
kebenaran Fa secara terbuka dan bermartabat dari pengikut Dafa, ah, terpaut jauh
sekali. Sesungguhnya dia juga tidak dapat mengganggu praktisi, banyak praktisi juga
akan dapat melihat dia itu tidak beres, hanya sedikit sekali orang yang keterikatan
hatinya kuat dapat digerakkan.
Pengikut: Pengikut merasa kekuatan lama telah mengatur sejumlah ujian yang
tak dapat ditawar lagi terhadap kita, ingin membuat kita sekali jatuh tak dapat bangun
lagi. Tetapi asalkan kita melewati ujian itu dan kesulitan itu, maka dapat melepaskan
keterikatan fundamental, dengan demikian dapat melakukan lebih baik.
Shifu: Betul, jika anda sekalian tidak ada sesuatu apa pun yang dijadikan
keterikatan, kekuatan lama juga tidak ada kelemahan anda yang dapat dipegang, juga
tidak berdaya.
Pengikut: Peran apa yang dimainkan Taiwan pada masa pelurusan Fa, setelah
Fa meluruskan dunia manusia apalagi yang diperankan?
Shifu: Fa meluruskan dunia manusia adalah urusan di kemudian hari. Mengenai
peran Taiwan, saya hanya dapat mengatakan pada anda sekalian, satu nenek moyang
dan satu bangsa yang sama, berada di dua sisi selat namun mempunyai sikap yang
berbeda terhadap Dafa, ini sudah merupakan satu perbandingan yang kontras.
Pengikut: Pengikut Dafa bagaimana memahami secara konkret hari berakhirnya
masa pelurusan Fa?
Shifu: Jangan berketerikatan, saat datangnya hari itu sejarah alam semesta lama
pun berakhir, pengikut Dafa juga telah mencapai kesempurnaan. Di saat mencapai
kesempurnaan terbukanya Gong, bagi sebuah kehidupan adalah perbedaan antara
manusia dan Dewa dalam satu detik di muka dan satu detik di kemudian, bahkan satu
detik pun tidak ada, ialah dalam sekejap di muka dan sekejap di kemudian. Xiulian
pengikut Dafa adalah dari mikroskopis ke permukaan, oleh sebab itu bagian yang
berhasil dikultivasi yang berada pada mikroskopis, dia tidak bergerak di saat tidak
dikendalikan oleh tubuh utama, tetapi dia tahu segala apa pun, karena sudah berhasil
dikultivasi. Taraf kondisi tertinggi yang anda capai dalam kultivasi terus sampai ke
bawah pada setiap taraf kondisi, semuanya terdapat bagian dari anda, keadaan dalam
taraf kondisi di mana anda berada semuanya anda ketahui. Maka tepat pada satu detik
di muka dan satu detik di kemudian, waktu yang sekejap itu adalah perbedaan antara
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Dewa dan manusia. Pada saat sekejap itu apa pun diketahui, pada saat sekejap itu
adalah Dewa yang agung dan serba mampu.
Pengikut: Situasi politik sekarang di Taiwan adalah diatur oleh kekuatan lama,
atau terdorong oleh kondisi hati pengikut Dafa?
Shifu: Kelihatannya para praktisi sungguh menaruh perhatian terhadap masalah
ini. Pengikut Dafa tidak mendorong terjadinya situasi yang demikian, semua itu tidak
berhubungan dengan kita sebagai pengikut Dafa, segalanya disebabkan oleh unsur
yang tertinggal dahulu dari kekuatan lama, tetapi ditinjau dari keadaan sekarang,
ampas yang tersisa dari kekuatan lama tampaknya juga sudah tidak mempunyai
kemampuan yang sepadan dengan apa yang dikehendaki.
Pengikut: Ada praktisi yang pernah mengajukan permohonan ke Beijing setelah
kejahatan mulai menganiaya dan menindas, setelah itu dia hanya membaca “Zhuan
Falun”, tidak membaca Jingwen. Melalui banyak kali berbagi pengalaman, diharapkan
dapat membuat dia terkejut bangun dari kesadaran sesat, namun semua itu tidak
berhasil. Mohon tanya dengan palu berat apa kita mengetuknya supaya dia dapat
terbangun? (Tersenyum) (Hadirin tertawa)
Shifu: Katakanlah kepada dia dengan maksud baik, lihat di mana dia
berketerikatan, kondisi demikian disebabkan dia mempunyai sebuah simpul keterikatan
hati dan rasa takut, bukan telah memercayai propaganda kebohongan dari kejahatan,
namun dia juga tahu Fa itu baik, dalam hatinya terjadi konflik, tidak dapat dilepas. Bila
benar-benar sudah tidak dapat diperbaiki, itu adalah urusan dia sendiri, jika masih
dapat ditolong maka anda sekalian bantulah dia.
Pengikut: Kami akhir-akhir ini mengklarifikasi fakta ke komunitas sosial dengan
bentuk pertunjukan kesenian, hasilnya sangat baik. Ada perkumpulan menginginkan
kami datang memperagakan metode Gong -- mengajar Gong, satu di antara
perkumpulan itu anggotanya adalah pasien penyakit kanker, mohon tanya bagaimana
kami menangani hal ini dengan baik? Kami ingin mengorganisasi sebuah pertunjukan
skala besar, bolehkah dikenakan karcis tanda masuk? Bolehkah mengumpulkan dana
untuk perkumpulan lain?
Shifu: Mengumpulkan dana untuk perkumpulan lain mutlak tidak diperbolehkan,
juga tidak boleh melakukan hal-hal tersebut yang tidak mempunyai makna apa pun
bagi pengikut Dafa. Pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa, mengklarifikasi fakta,
menyelamatkan semua makhluk hidup dan menentang penganiayaan, hal tersebut
adalah nomor satu yang tak dapat diganggu, jika melakukan sejumlah hal yang tidak
ada hubungan dengan Dafa, maka perolehannya tidak dapat menutupi kerugian.
Ada orang mungkin berpikir, kita mengumpulkan sejumlah dana kepada mereka,
kemungkinan mereka akan baik terhadap Falun Gong. Bukan begitu prinsipnya, saya
mengajar Fa begitu banyak tahun, saya tidak pernah memikirkan dengan sarana
ekonomi, dengan suatu kekuasaan atau kewibawaan pribadi untuk membuat
seseorang memperoleh Fa. Jika dia bukan datang demi Fa, itu tidak patut dilakukan.
32

Pengikut: Di dalam perkara penggugatan bolehkah praktisi mengklarifikasi fakta
kepada hakim? Dengan demikian apakah akan memengaruhi keadilan hukum?
Shifu: Mengutarakan tentang penganiayaan seharusnya tidak ada masalah,
klarifikasi fakta dilakukan oleh praktisi yang tidak berkaitan dengan perkara
penggugatan seharusnya tidak ada masalah. Di dalam dunia manusia ada banyak
kurungan telah menutupi manusia sendiri, tetapi jika kalian melakukan sejumlah hal
secara bijaksana, itu bukan suatu hal yang buruk, seharusnya tidak ada masalah.
Pengikut: Penanggung jawab klarifikasi fakta di suatu tempat wisata di
Hongkong telah dapat meluruskan tempat itu hingga demikian baik, semangatnya
betul-betul terpuji, bahkan dia seakan-akan dianggap sebagai Dewa oleh sebagian
praktisi. Ada praktisi mengatakan, di tempat itu melakukan klarifikasi fakta selama
satu minggu, hasilnya lebih baik daripada satu tahun Xiulian di Taiwan. (Hadirin
tertawa) (Shifu: ini sudah merupakan hal yang ekstrem) Karena itu banyak praktisi
yang kagum dan pergi ke sana, ….
Shifu: Sebagai praktisi, kalian harus ingat satu hal, ada praktisi kita memang
melakukan dengan baik, tetapi dia masih sedang Xiulian. Kalau kita berbuat begitu,
bukankah akan menimbulkan suatu keterikatan baru dari para praktisi? Bukankah
dapat menyebabkan perasaan puas diri dari para praktisi? Maka saya kira anda
sekalian tetap harus memerhatikan hal ini. Praktisi yang pada satu aspek Xiulian-nya
baik kita harus belajar padanya, tetapi dia masih sedang Xiulian, masih ada sifat hati
manusia yang belum disingkirkan, maka harus tetap berpedoman pada Fa.
Pengikut: Belakangan ini ada seorang ibu karena bersikukuh mengubah cara
memancarkan pikiran lurus, telah mengubah urutan rangkaian lima menit, lima menit
pertama yang membersihkan segala niat buruk dalam pikiran sendiri diubah menjadi
memberantas tangan hitam terlebih dahulu, memaksa para praktisi melakukan menurut
kata kunci yang dia ucapkan.
Shifu: Kalian lihatlah, baru dikatakan sudah terjadi. (Hadirin tertawa) Ini telah
menyebabkan dia timbul hati manusianya, bukankah ini sudah terjadi? Kalian yang
mendorong dia membuat satu perangkat yang lain. Oleh sebab itu saya katakan, harus
banyak belajar Fa, berpedoman pada Fa. Seseorang di dalam satu aspek kultivasinya
baik, adalah karena dia berkultivasi dengan baik dalam Fa, bukan berarti dia lebih baik
dari Fa, maka anda bukannya belajar pada Fa melainkan belajar pada orang,
seseorang di saat belum berhasil dalam kultivasi akan senantiasa ada kebocoran,
dalam suatu aspek dia baik tidak berarti seluruhnya juga baik, dengan baiknya pada
aspek ini, telah menimbulkan keterikatan para praktisi. Hal-hal tersebut harus
diperhatikan.
Pengikut: Mohon Shifu mengutarakan kepada kami bagaimana secara cerdik dan
bijaksana menyebarluaskan karakter alam semesta Sejati-Baik-Sabar kepada berbagai
kalangan melalui media? Makhluk hidup di dunia aliran Tao bagaimana rupanya?
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Shifu: Apa yang dibicarakan ini? (Hadirin tertawa) Secara cerdik dan bijaksana
menyebarluaskan kepada berbagai kalangan melalui media? Saya dengar perkataan
ini sepertinya bukan diucapkan oleh pengikut Dafa, rupanya praktisi baru. Tidak ada
cara cerdik apa pun, pengikut Dafa semua sedang melakukan menurut Fa, berbelas
kasih kepada semua makhluk, memberi tahu hal-hal yang indah kepada semua
makhluk, mereka sedang melakukan melalui kondisi berbeda yang memungkinkan dari
diri sendiri serta keinginan diri sendiri untuk melakukan hal tersebut.
Bagaimana rupa dunia aliran Tao? Aliran Tao, dulu saya pernah mengatakan,
aliran Tao dahulu tidak mempunyai dunia, Tao adalah kultivasi tunggal, kultivasi murni,
keberadaannya di atas langit juga di dalam goa, Tao di atas langit juga berkelana,
hanya beberapa yang tertentu baru memiliki kuil Tao. Semenjak masa akhir-akhir ini
setelah munculnya agama Tao, juga muncul beberapa masalah persaingan antara
Buddha dan Tao, maka telah diciptakan agama Tao, di dalam agama Tao juga ada
Buddha dan Bodhisattva. Semua ini telah diselesaikan.
Pengikut: Suami isteri sama-sama adalah pengikut Dafa, perselisihan dan konflik
tidak dapat diatasi, bolehkah bercerai? (Hadirin tertawa) Apakah ini ada kaitannya
dengan Xiulian?
Shifu: Sesungguhnya saya katakan kultivasi anda terdapat kebocoran, meskipun
ada sebagian praktisi mungkin akan mengatakan anda masih lumayan. Bukankah
terlalu terikat pada hal-hal manusia biasa ini? Jika semuanya dapat melepaskan aku
pribadi, dapat berkultivasi dengan baik, tidak mempunyai aku pribadi yang begitu kuat,
suami isteri keduanya adalah pengikut Dafa, apakah masih tidak dapat menyelesaikan
masalah ini dengan baik?
Perihal perceraian, yang saya beri tahu kalian adalah menyesuaikan masyarakat
manusia biasa dengan batas maksimal, kalian hari ini bercerai maupun menikah, saya
juga tidak mengatakan apa-apa, saya bicarakan dari dasar prinsip Fa, tetapi saya beri
tahu anda, di masa mendatang hal-hal semacam ini tidak diperbolehkan eksis. Ini
disebabkan oleh kondisi aktual dari masyarakat modern, saya juga tidak dapat
memaksakan kalian harus bagaimana berbuat, tetapi kehidupan di masa mendatang
tidak diperbolehkan begini, juga tidak akan berbuat begini.
Di samping itu, saya bicarakan perihal manusia. Manusia masa kini, Qing
dipandang dengan sangat berat, tetapi Qing adalah hal yang paling tidak bisa
diandalkan. Anda baik terhadap saya, saya lalu merasa senang, anda tidak baik
terhadap saya, Qing pun sirna, benda semacam ini apakah dapat diandalkan?
Dapatkah dengan Qing mempertahankan perkawinan seseorang? Bagi manusia, selain
menjunjung moral dan keadilan, di antara suami istri masih terdapat suatu budi
kebaikan. Dibicarakan dari pihak wanita, seluruh hidupnya sudah diserahkan kepada
anda, maka pria seharusnya dapat memikirkan bahwa seluruh hidup wanita itu sudah
diserahkan kepada saya, saya harus bertanggung jawab terhadap dia. Budi kebaikan di
antara suami istri, hal ini sudah tidak dimengerti oleh manusia masa kini, juga tidak
dibicarakan, tentu saja sekarang kondisi masyarakat juga bukan begini, saya juga tidak
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menuntut seperti ini. Sebagai pengikut Dafa haruslah berbuat sedikit lebih baik,
sedapat mungkin jangan timbul masalah seperti ini.
Tentu saja, saya tadi hanya membicarakan yang pria, saya juga harus
membicarakan yang wanita. (Hadirin tertawa) Saya seyogianya membicarakan sedikit
ringan. (Hadirin tertawa) Sebagai seorang wanita, juga harus bisa memahami pria.
Kalian kaum wanita, tentunya ingin pria kalian, suami kalian menjadi seorang pria sejati
yang mapan dan bermartabat, tetapi penampilan kalian justru selalu menekan dia,
mengawasi dia seperti seorang perempuan, (hadirin tertawa) bagaimana dia jadi pria
sejati? Ketika seluruh masyarakat sudah membentuk situasi semacam ini, coba kalian
pikirkan, kaum pria dalam masyarakat ini sudah berubah menjadi pria yang feminim,
(hadirin tertawa) wanita sudah berubah menjadi wanita yang maskulin, (hadirin tertawa)
ini adalah unsur Yin Yang berbalikan. Tentu saja situasi masyarakat ini adalah begini,
saya juga tidak memaksa kalian harus bagaimana. Ada sebagian praktisi wanita kita
betul-betul berkemampuan sangat hebat, ada juga beberapa yang luar biasa, (tertawa)
kemampuannya kadang kala melebihi pria, tetapi kalian dalam banyak kesempatan
harus memikirkan pria. Anda sebagai orang Xiulian di mana pun juga adalah orang
yang baik, anda harus mempertimbangkan orang lain, mengapa di rumah tidak dapat
memikirkan, menaruh perhatian pada suami sendiri? Bukankah kita ingin meninggalkan
sesuatu yang terbaik bagi umat manusia masa mendatang? Kalian berdua adalah
orang yang Xiulian, anda memikirkan saya dan saya memikirkan anda, kenapa masih
dapat membicarakan perceraian? Seharusnya kokoh tak dapat dijebol. (Hadirin tertawa)
Hahh.
Pengikut: Ingin bertanya pada Shifu bagaimana caranya mengklarifikasi fakta
kepada pengusaha.
Shifu: Manusia memang terikat pada kepentingan, bagi manusia biasa,
kepentingan di atas segala-galanya, itulah manusia. Anda memberi tahu mereka fakta
kebenaran, dia telah mengerti, oh, kalian adalah orang yang baik, kalian adalah orang
yang teraniaya, tetapi saya masih ingin mencari keuntungan. Disebabkan berbagai
negara di kala penindasan Falun Gong, mereka tiada hentinya menanam modal ke
sana, membuat kejahatan mempunyai kemampuan, mempunyai dana untuk menindas
Falun Gong, juga mengakibatkan negara yang menanamkan modal di sana
menggantungkan diri pada pangsa pasar di sana, tidak berani menyingkap kebenaran,
tidak berani menyatakan sikap terhadap penganiayaan ini. Manusia memang demikian,
kecuali dia Xiulian, kita pun hanya bisa mengutarakan kepadanya sampai tahap
semacam ini. Pengusaha, biarkan saja mereka.
Pengikut: Mohon tanya pada Shifu, Buddha Sakyamuni telah mengidentifikasi
prinsip "Berpantang-Samadhi-Kebijakan", kita di dalam berasimilasi dengan Fa juga
harus mengidentifikasi prinsip diri sendiri yang berasimilasi berdasarkan Dafa, betulkah
demikian?
Shifu: Betul demikian, tetapi hal-hal yang anda identifikasi itu saya belum selesai
memberikan kesimpulan bagi anda, anda belum tahu apakah itu, setelah terbuka
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kesadaran 9 baru akan tahu, karena cara Xiulian-nya tidak sama. Kalian janganlah
menciptakan sesuatu yang baru dari yang lain, besok anda memberikan sebuah istilah
lagi, anda mengatakan yang saya kultivasikan adalah ini, dengan demikian anda sudah
menyimpang.
Pengikut: Pengikut Dafa Australia, Jepang, Malaysia (Shifu: yang ini, saya
bacakan jugalah) Australia, Jepang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Makau, Korea,
Taiwan, Selandia Baru, pengikut Dafa yang ditahan secara illegal di kamp kerja paksa
wanita Beijing, Liuzhou-propinsi Guangxi, Meizhou-propinsi Guangdong, Shenzhen,
Yangzhou-propinsi Jiangsu, Sidney, Sekolah Minghui Jepang, Ningbo-propinsi
Zhejiang, Zhuhai, Hangzhou, Qingdao-propinsi Shandong, Haiyang, Shanghai, Yanbian,
Wuhan, Shanxi, kabupaten Jilin-Propinsi Jilin, kota Shuangzheng-propinsi Heilongjiang,
Weihai, Panyu-Guangzhou, Xian, Beijing, kota Jiangmen-propinsi Guangdong,
menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Shifu yang mulia.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Saya tahu, terutama
praktisi dari daratan Tiongkok, saya tahu akan perasaan hati dan rasa rindu mereka
pada Shifu, sebetulnya perasaan saya terhadap mereka juga demikian. Kejahatan
tentu akan terbasmi, awan mendung tidak dapat menutupi langit.
Pengikut: Ketika menelepon ke Beijing untuk mengklarifikasi fakta, rekan sesama
praktisi yang menerima. Saya beri tahu pada mereka, pengikut Dafa di seluruh dunia
semua memerhatikan kalian, harap kalian yakin teguh pada Shifu, yakin teguh pada
Dafa, meski sulit bertahan harus bisa bertahan, meski sulit dilalui harus bisa dilalui.
Rekan sesama praktisi memohon saya jika bertemu dengan Shifu tolong sampaikan
salam mereka kepada Shifu, mereka semua merindukan Shifu.
Shifu: Saya berterima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Saya menyampaikan salam dari pihak keamanan umum Guandong
kepada Shifu. Saat ini mereka berjumlah (Shifu: Jumlahnya tidak saya sebutkan)
sedang mengenali dengan jelas penganiayaan ini.
Shifu: Situasi klarifikasi fakta, penyelamatan makhluk hidup yang dilakukan
oleh pengikut Dafa di daratan Tiongkok perubahannya lebih cepat dari pada tingkat
internasional, karena di sana bagaimanapun ada banyak pengikut Dafa, pengikut
Dafa sejumlah hampir seratus juta orang sedang memerankan efek yang sangat
besar dalam menentang penganiayaan. Mengklarifikasi fakta di seluruh dunia,
menyelamatkan makhluk hidup di luar daratan Tiongkok, juga membuat sejumlah
orang di dunia yang sudah mengerti fakta sebenarnya dapat mengecam
penganiayaan ini, sehingga kejahatan terbasmi, ini adalah hasil dari pelurusan Fa
serta upaya bersama yang giat dari pengikut Dafa di seluruh dunia, tetapi di saat
sebelum pelurusan Fa tiba, jika ingin menghentikan penganiayaan di daratan
Tiongkok, masih harus pengikut Dafa di daratan Tiongkok yang memerankan fungsi
utama. Khusus menghadapi penganiayaan saat ini, di Tiongkok ada banyak massa
9
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rakyat yang antipati, bukan hanya massa rakyat, di kalangan masyarakat tingkat
atas, sampai pada tingkat tinggi pemerintahan juga ada banyak orang yang tampil
ke luar, dengan terus terang mengklarifikasi fakta tentang penganiayaan terhadap
Falun Gong, tidak lama kemudian orang-orang akan bangkit mengecam
penganiayaan ini.
Pengikut: Dalam Jingwen Shifu pernah menyinggung bahwa di masa
mendatang ada kewajiban lebih besar yang menanti kita, apakah itu menandakan
bahwa setelah kita mencapai kesempurnaan perlu turun ke dunia untuk
menyelamatkan makhluk hidup dari lingkup kita?
Shifu: Yang anda lakukan saat ini adalah menyelamatkan makhluk hidup,
tidak bisa setelah naik ke atas lalu turun kembali. (Hadirin tertawa) Siapa yang mau
kembali? Anda berada di sini merasa di sini baik, ini dikarenakan sepasang mata
anda tidak dapat melihat keadaan sebenarnya yang di sini, di saat setelah sampai
di sana dan menengokkan kepala, melihat tempat manusia ini begitu kotor, suruh
anda datang anda juga tidak mau datang lagi, maka saya katakan, bagi kehidupan
yang berani datang kemari untuk mendapatkan Fa, seharusnya mereka semua
patut dihargai. Tetapi berhubung penganiayaan oleh kekuatan lama, menyebabkan
makhluk hidup berbuat dosa terhadap Dafa, penampilan manusia di dalam
penganiayaan ini, benar-benar telah memusnahkan banyak orang, memusnahkan
banyak kehidupan.
Pengikut: Pengikut ada cacat fisik, bagaimana menyikapi pemancaran pikiran
lurus, karena tangan kanan saya cacat.
Shifu: Anda gunakan saja tangan kiri, ini tidak mengapa, karena pada saat
memancarkan pikiran lurus, tanpa membuat isyarat tangan pun boleh. Saya
menyuruh anda sekalian membuat isyarat tangan, maksud saya agar anda sekalian
lebih tegas dalam memancarkan pikiran lurus, efek instruksinya lebih kuat, hanya
begitu saja.
Pengikut: Di Taiwan bagaimana caranya mendorong rekan sesama praktisi
mengubah pasif menjadi aktif untuk ikut serta membuktikan kebenaran Dafa,
menyanyangi waktu terakhir dari pelurusan Fa?
Shifu: Hal ini saya pikir, sesungguhnya praktisi Taiwan paling melegakan hati
saya, karena sikap pemerintah di sana terhadap Dafa, membuat saya tidak terlalu
khawatir dalam hal ini, karena adanya Fa, praktisi di sana juga melakukannya
dengan sangat baik. Saya terkadang merasa yang mereka lakukan sama seperti
ketika itu saat saya berada di Tiongkok. (Tepuk tangan) Perihal di suatu tempat
secara individu ada yang melakukan tidak baik, itu juga adalah dalam proses
pengenalan, yang berupa manifestasi praktisi baru dalam proses menuju
kedewasaan, secara perlahan semuanya bisa baik. Gangguan di tengah Xiulian
pribadi dibandingkan dengan penganiayaan di daratan Tiongkok tidaklah sama,
tentu saja ujian pribadi sering kali ada, sebagai seorang yang Xiulian harus
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mengenali dengan jelas. Tidak benar jika takut menemui kesulitan dan takut
mengalami cobaan, setiap hari selalu bahagia, apakah ini merupakan Xiulian?
Pengikut: Belajar Fa bersama praktisi Tiongkok, membaca satu alinea dalam
bahasa Mandarin, kemudian membaca lagi satu alinea dalam bahasa Jepang, ada
praktisi Tiongkok yang merasa belajar Fa dengan cara begini kecepatannya lambat,
lebih baik hasilnya jika dibaca bersama-sama.
Shifu: Saya rasa semua itu boleh saja, yang berbahasa Jepang membaca
secara bersama, yang berbahasa Mandarin membaca secara bersama, boleh juga
demikian, dilihat dari sisi kemudahannya, tidak ada ketentuan yang mutlak,
bagaimana caranya dapat meningkatkan kalian semua, maka lakukanlah begitu.
Pengikut: Usia saya masih kecil, ada rekan sesama praktisi yang lebih besar
usianya, saya telah melihat keterikatan mereka, tetapi tidak berani mengatakannya.
Apakah ini merupakan suatu ketakutan?
Shifu: Jangan mempunyai ketakutan apa pun, setelah melihat sesuatu yang
tidak betul boleh saja dikatakan, sekalipun pengikut yang sangat kecil bila telah
melihat boleh saja mengatakannya.
Pengikut: Saya mengenal seorang praktisi, beberapa tahun yang lalu pernah
mengakibatkan kesalahan besar, menimbulkan kerugian sangat besar bagi Dafa,
sekarang kondisinya sangat sulit, apakah saya boleh membantunya?
Shifu: Kalau orang tersebut telah berbuat hal buruk dan tidak belajar lagi,
anda tentu tidak bisa menyebut dia sebagai praktisi lagi. Saat ini kalian semua
sedang sibuk mengklarifikasi fakta, dengan membuang banyak waktu untuk
membantu dia haruslah dilihat apakah patut atau tidak, kalian menilainya sendiri.
Apakah masih dapat ditolong, di bawah kemampuan yang ada sekarang ini
melakukan hal tersebut bagaimana untung ruginya, dalam aspek ini kalian sendiri
yang lihat dan lakukan.
Pengikut: Taiwan adalah tempat selain Tiongkok di mana terdapat paling
banyak pembaca koran berbahasa Mandarin, mohon petunjuk Guru terhormat
tentang prospek pengelolaan koran harian di Taiwan.
Shifu: Saya masih tetap pada perkataan semula, hal ini ditentukan
berdasarkan pada keadaan dan kemampuan praktisi sendiri, jangan meminta Shifu
membenarkan sesuatu. Begitu Shifu sudah mengatakan sesuatu, dengan ucapan
"Shifu sudah mengatakan", maka boleh atau tidak, terdapat kesulitan atau tidak,
kondisinya siap atau tidak, apa pun tidak dipedulikan lagi, tentu harus dilakukan,
maka saya katakan masih harus diatur berdasarkan keadaan kalian sendiri.
Pengikut: Bagaimanakah memahami "menyapu bersih endapan debu melihat
asal usulnya"?
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Shifu: "Menyapu bersih endapan debu", alam semesta sejak berada dalam
sejarah hingga hari ini, sudah melalui waktu yang tidak terhingga. Badan langit alam
semesta sedang tiada hentinya tercerai-berai, seperti bermetabolisme, terceraiberai dan terbentuk lagi, terbentuk dan tercerai-berai lagi, ilmu pengetahuan
manusia masih mengira bahwa ledakan besarlah yang menjadikan alam semesta.
Debu alam semesta juga sedang jatuh ke bawah, unsur-unsur buruk terus menurun
ke bawah, dari tingkat atas sampai tingkat bawah sudah tidak ada yang bersih
murni seperti semula, terutama pada Triloka, makin lama makin tidak baik, endapan
debu sudah terlalu lama, makin lama makin tebal. Bulan itu saat diorbitkan ke atas
langit awalnya tidak sebegitu besar, sekarang ketebalan lapisan luarnya sudah
bertambah beberapa puluh kilometer. "Menyapu bersih endapan debu melihat asal
usulnya", semua makhluk sudah dikelabui oleh sejumlah unsur-unsur dari luar,
masih ada banyak unsur yang tidak baik telah menyebabkan kehidupan sendiri juga
tidak murni lagi, terutama di tengah penganiayaan terhadap Dafa oleh manusia
yang dikendalikan oleh kejahatan, tunggulah sampai semua ini sudah dibersihkan
lalu lihat lagi bagaimana kehidupan-kehidupan ini, demikianlah artinya. (Tepuk
tangan)
Pengikut: Merencanakan secara menyeluruh dan berkoordinasi adalah dua
aspek dari suatu masalah, mengapa tidak membicarakan perencanaan menyeluruh
melainkan hanya membicarakan koordinasi?
Shifu: Anda sekalian bersama-sama merembukkannya sudah cukup,
pelurusan Fa juga ada laju prosesnya. Sesungguhnya yang kalian lakukan adalah
tiga hal, persyaratannya sudah ditentukan. Berkisar pada tiga hal ini, bagaimana
melakukannya dengan baik, pada saat yang bersamaan mengultivasi diri sendiri
dengan baik, menyelamatkan makhluk hidup, tingkat kesulitan yang terbesar adalah
menyelamatkan makhluk hidup. Bagaimana melakukan dengan baik, sebetulnya
adalah suatu masalah koordinasi. Yang saya katakan koordinasi adalah juga kerja
sama dengan baik, membuktikan kebenaran Fa juga adalah Xiulian, dengan
semuanya mencari ke dalam maka akan dapat bekerja sama dengan baik. Dafa
adalah Xiulian, tidak ada hal lain apa pun. Klarifikasi fakta yang dilakukan oleh
pengikut Dafa, pada satu aspek adalah menyelamatkan makhluk hidup, pada aspek
lain adalah mengekang penganiayaan ini, mengungkap penganiayaan ini,
menentang penganiayaan, selain itu kita tidak mempunyai tujuan lainnya. Mengenai
kegiatan yang dilakukan oleh pengikut Dafa, mengklarifikasi fakta melalui bentuk
media, anda sekalian merencanakan sesuatu secara bersama-sama, itu semua
adalah perbuatan individual praktisi.
Pengikut: Unsur di luar alam semesta dan air mati yang tidak berjiwa apakah
hal yang sama?
Shifu: Yang saya katakan air mati hanyalah sebuah bentuk pada suatu tingkat
tertentu dalam alam semesta. Begitu rumitnya alam semesta ini sehingga tidak bisa
dilukiskan dengan kata-kata manusia, sampai pada taraf tertentu bahkan air pun
tidak ada lagi, bukan air lagi. Alam semesta terlalu besar, pada setiap taraf kondisi
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yang mahabesar selalu ada dasar penyebab terbentuknya alam semesta, tetapi
bukan merupakan penyebab yang paling mendasar, namun bagi kehidupan yang
berada pada taraf kondisi tersebut, setelah melihat semua itu dianggap sebagai
dasar penyebabnya. Gejala demikian sangatlah banyak.
Pengikut: Sebagai penanggung jawab Himpunan Dafa apakah boleh berada
di atas praktisi? Praktisi tidak boleh mengajukan pendapat, sebagai penanggung
jawab utama malahan membentuk kelompoknya sendiri.
Shifu: Saya rasa, penanggung jawab yang benar-benar mempunyai masalah
seperti ini sungguh harus menaruh perhatian. Sebagai seorang penanggung jawab,
bagaimana sampai praktisi mempunyai pandangan seperti ini terhadap anda?
Apakah anda masih mempunyai banyak masalah? Benar-benar harus dipikirkan.
Sebagai penanggung jawab, sebetulnya saya katakan seorang penanggung jawab,
juga hanya disebut demikian, apa yang dipertanggung-jawabkan? Bertanggung
jawab terhadap Dafa? Apakah anda benar-benar dapat menanggungnya?
Sesungguhnya kita hanyalah sebagai seorang penghubung, memberi pelayanan
untuk kalian semua, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai wewenang,
mengoordinasi anda sekalian dengan baik, ini adalah yang dapat kalian lakukan
untuk membantu Shifu dalam memerankan fungsi terbaik pada permukaan manusia.
Dikatakan penanggung jawab membentuk kelompoknya sendiri sepertinya
tidak terlalu tepat, padahal bukankah penanggung jawab sedang mengurus semua
praktisi? Barangkali kadangkala dirasakan dia akrab dengan orang di sekelilingnya,
dengan demikian mudah menimbulkan perasaan semacam ini bagi praktisi yang
lain. Jika ada praktisi yang merasa kontradiksi dengan penanggung jawab,
kemudian menyebarkan kekurangan penanggung jawab di antara sejumlah praktisi,
maka itu bukan semata-mata masalah si penanggung jawab lagi. Xiulian mengapa
tidak mencari ke dalam? Menghasut praktisi untuk mengarahkan ujung tombak
pada penanggung jawab, mengajak sekelompok orang tidak mematuhi penanggung
jawab, ini adalah tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga terhadap Dafa.
Dua aspek ini saya harus melihatnya.
Sebagai seorang penanggung jawab memang harus melakukan dengan baik,
sebagai praktisi, tidak boleh selalu menatapkan pandangan pada diri penanggung
jawab. Anda adalah pengikut Dafa, setiap orang juga sedang mengultivasi diri
sendiri, apa yang anda lakukan? Apakah anda hanya membantu penanggung jawab
untuk berkultivasi? Sedangkan diri sendiri tidak berkultivasi? Bukankah begini
masalahnya? Tetapi sebagai penanggung jawab, apakah betul terdapat masalah
yang serius? Jika tidak dapat membantu Shifu membimbing dengan baik praktisi
setempat, apakah bukan diri sendiri ada masalah? Tahukah kalian bagaimana
pemikiran saya? Seluruh pengikut Dafa tidak akan saya campakkan, setiap orang
adalah saudara saya, bagaimana kalian dapat memperlakukan saudara saya
dengan pandangan yang berlainan? Sebagai seorang penanggung jawab, dalam
hal pekerjaan Dafa saya pasti mendukung anda, membimbing dengan baik praktisi
setempat barulah suatu jasa besar. Manusia biasa mempunyai suatu ucapan "tidak
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memakai orang yang mencurigakan, memakai orang tanpa curiga", ini adalah
perkataan manusia biasa. Dafa juga sedang membentuk kalian, tetapi sebagai
pengikut Dafa harus menghilangkan segala keterikatan hati, keterikatan ingin
menjabat sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin juga harus dihilangkan,
setiap orang adalah orang yang Xiulian, hanya sebagai orang yang banyak
berkorban untuk orang lain. Maka, sebagai penanggung jawab, saya sebagai Shifu
ini adalah demikian menuntut kalian.
Pekerjaan Dafa juga adalah Xiulian, cara bekerja dalam masyarakat manusia
biasa tidak dapat diterapkan pada penanggung jawab Dafa, yaitu manusia
pendahulu tidak mempunyai bentuk dan cara kerja seperti ini, di samping sebagai
penanggung jawab juga adalah orang Xiulian yang biasa, kalian sedang menjajaki
jalan kalian sendiri, penanggung jawab Dafa juga sedang menggembleng diri
sendiri. Pada awalnya mungkin tidak dapat dilakukan dengan baik, secara perlahanlahan semestinya menjadi dewasa. Selama proses ini tentu bisa timbul kekurangan
dan kesalahan, itu adalah proses penggemblengan, saya sebagai Shifu ini memang
melihatnya seperti ini. Saya tidak dapat sebelum mereka digembleng hingga
dewasa lalu mengganti dengan yang lain, dari awal lagi menggembleng dia, dalam
prosesnya akan ada lagi banyak kesalahan, para praktisi juga mempunyai banyak
perbedaan pendapat, keadaan begini akan mendatangkan kerugian terhadap
bentuk kesatuan Dafa, akan mengganggu pengikut Dafa dalam membuktikan
kebenaran Fa secara kesatuan.
Bila penanggung jawab terdapat masalah, para praktisi harus menunjukkan
padanya, bahkan dikatakan dengan serius. Bagi para praktisi, yang harus dipikirkan
utamanya adalah Dafa, tidak boleh selalu menempatkan pendapat pribadi pada
nomor satu, selalu menyalahkan orang lain bagaimana berbuat. Kalau betul
penanggung jawab Himpunan Dafa mengurungkan kaki dan tangan tidak
memperkenankan praktisi berbuat sesuatu, maka itu betul-betul merupakan suatu
masalah serius bagi dia, berarti mengganggu pengikut Dafa menempuh jalan
pembuktian kebenaran Fa masing-masing. Kalau betul begini, sudah harus
dipertimbangkan apakah sesuai atau tidak, jika terus begini sudah tidak benar. Jika
bukan demikian, atau mungkin ada praktisi yang memang betul berbuat tidak baik,
juga tidak mendengar nasihat penanggung jawab, sebaliknya malah mengatakan
penanggung jawab mengganggu praktisi dalam membuktikan kebenaran Fa, itu
tidak benar, maka sebagai pengikut Dafa mengapa tidak dapat bertitik tolak pada
Dafa untuk mempertimbangkan masalah? Saya ingin setiap orang dapat
menggembleng diri menjadi dewasa.
Dibicarakan dari sudut pandang yang lain, sebetulnya kontradiksi di antara
kalian adalah ujian yang harus kalian lalui dalam peningkatan. Di tengah proses
peningkatan, anda sekalian harus mencari ke dalam diri sendiri. Sebagai
penanggung jawab saat timbul masalah demikian, tidak bisa dikatakan tidak
mempunyai tanggung jawab, tentu ada tanggung jawabnya. Sebegitu banyak
praktisi tidak dapat dibimbing dengan baik, tanggung jawab ini adalah sangat besar,
harus dapat melihat masalah ini. Saya sebagai Shifu ini tidak bisa meninggalkan
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satu pengikut pun, hal ini saya beri tahu pada kalian, maka sebagai seorang
penanggung jawab, anda tidak dapat meninggalkan satu pengikut pun bagi saya.
(Tepuk tangan) Praktisi mana yang baik kepada anda, anda ajak bersama, siapa
yang tidak mematuhi anda, lalu anda menolaknya, itu tidak benar, saya sebagai
Shifu tidak menginginkan penanggung jawab semacam ini. Harus dapat
mengoordinasikan anda sekalian menjadi satu, terus-menerus meningkat di dalam
Dafa, membentuk suatu kondisi yang lurus, agar pekerjaan pembuktian kebenaran
Fa dari pengikut Dafa yang berupa klarifikasi fakta, penyelamatan makhluk hidup,
penghentian penganiayaan dapat dijalankan dengan baik.
Pengikut: Dalam empat tahun belakangan ini sejumlah praktisi Dafa dari
daratan Tiongkok menghabiskan banyak uang untuk datang bekerja di Korea
Selatan, status mereka sebagai penghuni ilegal, pendapatan setiap bulan sebanyak
7.000 sampai 10.000 Yuan. Mereka tidak dapat memahami tanggung jawab
sebagai pengikut Dafa di masa pelurusan Fa, sepenuhnya datang untuk mencari
keuntungan, mengirim uang ke rumah malah dikatakan sebagai pengaturan Shifu.
Mohon tanya bagaimanakah meyakinkan praktisi-praktisi ini untuk pulang ke
Tiongkok membuktikan kebenaran Fa?
Shifu: Sebagai pengikut Dafa, melihat situasi gawat di Tiongkok sana, lebih
banyak lagi pengikut Dafa sedang dianiaya, banyak masyarakat dunia yang teracuni,
pengikut Dafa tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang
pengikut Dafa, apakah masih bisa disebut pengikut Dafa? Keluar melakukan
pekerjaan Dafa juga boleh, jika tidak melakukan pekerjaan Dafa apakah pantas
sebagai pengikut Dafa? Baik di daratan Tiongkok maupun di luar daratan Tiongkok,
juga harus sebagai pengikut Dafa. Berlaku seperti manusia biasa niscaya adalah
manusia biasa, maka bagi praktisi-praktisi tersebut, harus utarakan dengan jelas
kepada mereka, jika ingin tinggal di sini, lakukanlah hal yang seharusnya dilakukan
oleh pengikut Dafa.
Pengikut: Akhir-akhir ini perbedaan pendapat dan kesalah-pahaman di antara
rekan sesama praktisi sangat besar. Saya mohon bertanya pada Shifu, apakah ini
dikarenakan Xiulian yang makin mendekati masa akhir sehingga kesenjangan
tingkatan antarpraktisi terpaut makin besar, ataukah gangguan dari kekuatan lama?
Shifu: Tingkatan di antara praktisi memang sedang terpaut besar, gangguan
kekuatan lama juga tidak pernah berhenti, asalkan di dalam pendapat praktisi
terbawa unsur pribadi maka akan dapat dimanfaatkan, keadaan yang demikian saat
ini sudah tidak terlalu banyak. Sesungguhnya hal seperti ini sudah banyak kali saya
bicarakan, di dalam Xiulian para praktisi adalah satu kelompok manusia, berbagai
macam pikiran yang belum disingkirkan dapat terefleksi ke luar, jika anda sekalian
tidak mau berkultivasi ke dalam, maka akan menjadikan suatu kondisi yang amat
rumit, oleh sebab itu di suatu wilayah terjadi hal-hal semacam ini, dapat dipastikan
belajar Fa di wilayah tersebut mempunyai masalah. Semua orang yang terlibat di
dalamnya mempunyai tanggung jawab, semuanya belum berkultivasi diri secara
baik, paling tidak di dalam masalah yang bersangkutan.
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Pengikut: Apakah perbedaan kita dengan agama?
Shifu: Dafa tidak berbentuk, jalan yang saya bimbing kalian untuk dilalui hari
ini adalah sebuah jalan yang paling murni dan lurus, melepaskan segala benda
yang berbentuk, hanya memandang hati seseorang. Xiulian adalah dasar
peningkatan bagi kehidupan, segala apa pun yang berupa formalitas yang berada di
luar juga dapat menimbulkan keterikatan manusia. Kalian lihat sekarang ini berapa
banyak tokoh agama, yang mereka bela bukanlah Buddha, Tao dan Dewa,
melainkan formalitas agama. Yang mereka percayai bukanlah Dewa, melainkan
perkembangan formalitas agama dan kemajuan usaha agama, perbedaannya
bagaikan langit dan bumi. Percaya pada Dewa dan percaya pada agama, satu
adalah di langit yang satunya di bumi. Agama bisa menimbulkan keterikatan
manusia pada formalitas itu sendiri, dan secara serius memengaruhi keyakinan
sejati manusia terhadap Dewa. Formalitas dapat memengaruhi faktor peningkatan
dari orang Xiulian.
Pengikut: Ada kalanya mengalami kesulitan, tidak tahu apakah karma diri sendiri
atau pengaturan kekuatan lama.
Shifu: Tak peduli pengaturan kekuatan lama ataupun karma, kita pertama-tama
harus memikirkan diri sendiri, saya bahkan menyuruh kalian di saat memancarkan
pikiran lurus pertama-tama membersihkan diri sendiri. Lihat diri sendiri terlebih dahulu,
jika diri sendiri bermasalah, maka atasilah dengan baik. Di saat demikian, kekuatan
lama juga tidak berdaya, mereka tidak dapat memegang kelemahan anda, maka
dengan sendirinya akan mundur. Tentu saja, sekarang meskipun kekuatan lama telah
mundur juga tidak dibenarkan, harus diberantas secara tuntas, di dalam memancarkan
pikiran lurus sehabis membersihkan diri sendiri lalu berantaslah mereka. (Tepuk tangan)
Pengikut: Setelah membaca “Hong Yin” II dengan judul "Barisan Genderang
Pinggang," pengikut menyadari bahwa formasi genderang pinggang dapat
memerankan fungsi memberantas kejahatan dan meluruskan Fa.
Shifu: Betul, suara genderang yang kalian tabuh semuanya mengandung "Zhen,
Shan, Ren", suara genderang yang kalian tabuh semuanya mengandung wujud
kemampuan pengikut Dafa.
Pengikut: Pengikut cilik di Taiwan ada membentuk sebuah drum-band, pengikut
beranggapan harus membentuk barisan genderang pinggang. (Hadirin tertawa)
Shifu: Tidak terikat pada formalitas. Apa pun yang dilakukan oleh pengikut Dafa
di dalam membuktikan kebenaran Fa semuanya memiliki keampuhan. Sesungguhnya
barisan genderang pinggang pada mulanya juga hanya merupakan sebuah cara yang
terpikir oleh praktisi New York. Banyak kali ikut serta dalam parade komunitas
masyarakat umum, ingin menampilkan satu sisi kehidupan pengikut Dafa di tengah
manusia kepada orang-orang di dunia, maka pada setiap kali parade, selain gaya
busana dinasti Tang dan gaya bidadari yang kita tampilkan, dapatkah dipikirkan lagi ide
yang lain, dengan demikian terpikirlah barisan genderang pinggang. Terdapat banyak
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jenis dan banyak ragam bentuk, setelah terpikir, rasanya boleh juga, semua ini boleh
saja.
Pengikut: Tak peduli dalam keadaan apa pun, kami akan selalu teguh terhadap
Dafa, selamanya mengikuti langkah Shifu menunaikan misi pembuktian kebenaran Fa.
Shifu: Betul, sebagai pengikut Dafa, anda sekalian yang duduk di sini mungkin
mempunyai pemikiran demikian, oleh sebab itu situasi pembuktian kebenaran Fa di
dunia dapat mengalami perubahan yang besar, kejahatan saat ini dapat berkurang, kita
dapat menyelamatkan semua makhluk hidup. (Tepuk tangan)
Pengikut: Saya merasa ada sebagian praktisi di Australia tidak berjalan mengikuti
Fa, malah mengikuti manusia, ramai-ramai bergembar-gembor, mengganggu
pelurusan Fa dan penyelamatan makhluk hidup. Masih ada sebagian praktisi suka
memonopoli suatu pekerjaan, tidak dapat menunjukkan hasilnya juga tidak mau
diumumkan kepada kawan-kawan, tidak berunding dengan kawan sekalian, tidak
transparan. Orang lain menganggap mereka melakukannya dengan menggebu-gebu,
padahal mereka belum melakukan intinya, juga tidak mengatakan kepada kawankawan bahwa mereka telah menyia-nyiakan waktu yang berharga, sedangkan praktisi
yang melakukan pekerjaan sebenarnya malah didesak ke luar oleh mereka.
Shifu: Keadaan di Australia saya tahu, ada sebagian praktisi sifat hati
manusianya masih sangat kuat, Shifu sedang menatapi kalian, kapan kalian semua
dapat melangkah ke luar dari aku pribadi (ego).
Pengikut: Jika organisasi manusia biasa tidak mengizinkan kita ikut serta dalam
pawai atas nama Dafa, bolehkah kita menggunakan nama lain atau secara tegas tidak
ikut serta?
Shifu: Jika demikian sudah pasti kita tidak boleh ikut serta, untuk apa pengikut
Dafa menemani mereka bermain? Pengikut Dafa datang untuk menyelamatkan semua
makhluk, yaitu harus memperlihatkan Dafa kepada orang-orang di dunia, agar orangorang di dunia tahu Dafa telah datang. Jika tidak memperkenankan kita berbuat begini,
kita tentu tidak melakukannya. Akan tetapi tidak melakukan bukanlah cara untuk
mengatasi masalah, mengapa tidak memperkenankan kita melakukan? Kita harus
mencari mereka, dengan demikian boleh mengklarifikasi fakta. Jika mereka mempunyai
tujuan politik di balik itu, maka kita juga dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum,
tak peduli waktunya panjang atau pendek, juga harus diatasi dari dasarnya.
Pengikut: Media yang dikelola oleh pengikut Dafa di sebagian besar wilayah Asia,
tidak seperti di Amerika Utara begitu cepat dikelolanya. Bagaimana kita melakukan
pekerjaan ini dengan lebih baik?
Shifu: Lakukanlah berdasarkan syarat yang ada sekarang, serta kondisi dan
keadaan yang ada sekarang, Shifu tidak memaksa kalian, juga tidak boleh
menanganinya begitu konkret. Di dalam membuktikan kebenaran Fa adalah kalian
sedang menempuh jalan sendiri, saya di sini tidak dapat mengatakan anda harus
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melakukannya sampai taraf demikian, keadaan masing-masing tidak sama, lakukanlah
berdasarkan keadaan setempat.
Pengikut: Dua tahun belakangan ini di pusat latihan kami terjadi pengurangan
jumlah praktisi yang berlatih Gong, apakah praktisi luar negeri boleh berlatih di rumah?
Shifu: Tentu bukan demikian. Sesungguhnya saya tahu penyebab utama ialah
praktisi kita masing-masing telah memikul banyak pekerjaan konkret dari klarifikasi
fakta, sibuknya sehingga waktu untuk keluar berlatih Gong hanya sedikit. Jika demikian
adalah wajar, jika bukan demikian maka tidak wajar, cobalah lebih banyak mencari tahu
pada praktisi yang tidak keluar.
Pengikut: Pengikut Jepang dalam kegiatan akhir-akhir ini mendapat gangguan,
bagaimana kita harus berbuat?
Shifu: Mengenai Jepang, di mana terjadi masalah, di situlah mengklarifikasi fakta.
Bangsa Jepang mempunyai suatu semangat yang tidak akan berhenti jika belum
menyelesaikan masalah. Dafa baik terhadap semua orang, kita pergi ke mana saja
mengklarifikasi fakta sesungguhnya adalah sedang menyebarkan bibit kebaikan, serta
memberantas unsur buruk di tempat tersebut, selalu memberikan kemujuran bagi
makhluk hidup di situ, manusia mempunyai satu sisi yang mengerti. Ada banyak hal
jika anda sekalian koordinasikan akan lebih baik, saya harap kalian lebih sedikit
mencurahkan semangat pada hal-hal siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih baik,
siapa telah berbuat bagaimana, curahkanlah semangat anda sepenuhnya pada
pembuktian kebenaran Fa. (Tepuk tangan) Anda sekalian dapat berkoordinasi,
lakukanlah dengan baik pekerjaan pembuktian kebenaran Fa, itu adalah membangun
keagungan De kalian. Ketika kalian sedang mempermasalahkan siapa baik siapa buruk,
Dewa juga tidak memandang kalian dengan tatapan mata yang lurus.
Tentu saja, ada sebagian orang memang bermasalah, seharusnya dikatakan, kita
atas dasar bertanggung jawab terhadap Fa, menempatkan Fa pada nomor satu,
dengan niat baik selesaikanlah masalah tersebut, tentu bukan dengan cara manusia
biasa.
Pengikut: Saya adalah pengikut yang datang dari Korea, ada sebagian rekan
sesama praktisi beranggapan, beberapa rekan sesama praktisi menerima gaji dalam
mengelola media, apakah ini layak?
Shifu: Saya pada mulanya mengatakan demikian kepada anda sekalian: saya
katakan, media yang dikelola oleh pengikut Dafa berjalan dengan sangat baik. Harus
melangkah menuju masyarakat, melangkah menuju sirkulasi yang sehat, harus
mencapai untung rugi dapat ditanggung sendiri, dapat sepenuhnya mencapai setaraf
dengan media masyarakat, dapat membayarkan gaji, setelah mengatasi masalah biaya
hidup maka praktisi dapat secara profesi mengerjakannya, ini tentu adalah hal yang
baik, menjadi sebuah media arus pokok dalam masyarakat. Akan tetapi, sebelum
mencapai kondisi yang demikian, dalam keadaan masih belum mampu membayar gaji,
dengan mengambil uang sokongan dari para praktisi untuk membayar gaji adalah
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mutlak tidak diperbolehkan. Orang lain memberi sumbangan demi Dafa, kita sedang
mengambilnya? Sebagai pengikut Dafa seharusnya ada uang keluar uang, ada tenaga
keluar tenaga. Jika benar-benar dapat melangkah menuju masyarakat, sudah
memperoleh keuntungan, sudah cukup untuk membayar gaji, sekalipun lebih sedikit,
anda semua bagi-bagi sedikit, setelah lebih banyak uang dibagikan lebih banyak,
setelah memperoleh keuntungan lebih banyak lagi, dapat mencapai standar gaji
masyarakat, saya sebagai Shifu ini juga merasa senang untuk kalian. Oleh sebab itu,
prasyaratnya ialah sebelum mencapai kondisi demikian tidak boleh menggunakan uang
sokongan praktisi untuk membayar gaji.
Pengikut: Pengelolaan surat kabar menyita tenaga lima puluh orang lebih,
bagaimana melakukan pengaturan supaya baik? Hal ini juga telah memengaruhi
bidang pekerjaan lain.
Shifu: Hal tersebut kalian harus koordinasikan dengan baik. Karena pada masa
awal pengelolaan surat kabar, memang memerlukan banyak orang untuk membantu,
tetapi juga jangan memboroskan tenaga manusia. Lima puluh orang lebih memang
kebanyakan, karena anda sekalian masih harus memikirkan bahwa setiap orang ingin
menempuh jalannya sendiri, ingin melakukan pekerjaan lainnya. Pada masa awal
pengelolaan surat kabar mungkin ada tingkat kesulitan yang lebih besar, memerlukan
sebagian orang, tetapi juga jangan terlalu banyak orang, anda sekalian harus
mengoordinasikan hal-hal tersebut dengan baik, karena klarifikasi fakta dalam
lingkungan lainnya juga penting.
Mengklarifikasi secara langsung dan melalui media adalah saling mengisi, tidak
dapat hanya mengandalkan satu macam bentuk untuk mengklarifikasi fakta. Anda
sekalian telah melihat, sekarang terdapat banyak macam dan banyak ragam, anda
sekalian telah memikirkan banyak cara, melalui internet, siaran televisi, siaran radio,
penyebaran VCD, telepon, jasa pos, faksimili, membagikan brosur, klarifikasi fakta
secara berhadapan muka, praktisi di Tiongkok bahkan menempelkan poster, tentu saja
masih ada yang melakukan hal dalam perspektif lain yang dapat menggentarkan
kejahatan, banyak macam bentuk bersamaan dilakukan.
Pengikut: Pembimbing dan kepala pembimbing di berbagai tempat di Korea
Selatan terlalu sering diganti, pengangkatan dan pemberhentiannya tidak berdasarkan
suatu prinsip apa pun. Banyak pengikut yang aktif menjalani Xiulian pelurusan Fa, yang
berjalan di depan telah dicopot atau diganti, ada yang sudah dua kali dibebastugaskan.
Yang baru diangkat baru beberapa bulan saja memperoleh Fa, tiap hari sibuk dengan
pekerjaan manusia. Mohon tanya Shifu, Himpunan Dafa dalam pengangkatan dan
pemberhentian seseorang apakah ada sebuah prinsip secara garis besar? Ketua
Himpunan sesuka hati sendiri mengambil keputusan apakah layak?
Shifu: Mengenai masalah ini, saya pikir sebagai penanggung jawab kita di Korea
Selatan, saya mengusulkan sebuah saran: supaya para praktisi dapat berkultivasi
dengan baik, dapat membuat para praktisi berkultivasi menjadi dewasa, jangan digantiganti seperti begini, sesungguhnya ini juga memengaruhi keaktifan praktisi. Ada satu
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lagi ialah, jika terus saja sering diganti-ganti seperti ini, bagi praktisi yang masih belum
digembleng hingga dewasa dalam melakukan pekerjaan Dafa sudah diganti dengan
yang lain, yang digantikan juga belum dewasa kemudian diganti lagi. Pekerjaan Dafa
berbeda dengan pekerjaan apa pun dari manusia biasa, kalian adalah sedang mencari
tahu dari pengalaman yang belum ada sebelumnya, untuk menemukan cara kerja
pembimbing, penanggung jawab di berbagai tempat dari pengikut Dafa, digembleng
hingga dewasa, agar mereka dapat menjadi dewasa, karena sistem kader dan
pimpinan apa pun dari manusia biasa, semuanya tidak cocok untuk Xiulian Dafa, maka
kita harus mencari tahu jalan kita sendiri, harus menggembleng diri anda semua.
Tentu saja jika penanggung jawab benar-benar memikirkan praktisi atas dasar Fa,
menyingkirkan pemikiran yang ingin menjabat sebagai kepala, saya juga tidak
menentang, jika bukan demikian, maka ini tidak seharusnya terjadi. Sebagai
penanggung jawab, siapa yang mematuhi saya maka saya mengangkat dia, yang tidak
mematuhi saya tidak memperkenankan dia diangkat, ini adalah suatu cara perbuatan
yang tidak bertanggung jawab terhadap Dafa, metode menangani masalah seperti ini
tidak cocok dipergunakan bagi pekerjaan Dafa. Penanggung jawab harus banyak
bertukar pendapat dengan para praktisi, memosisikan diri sendiri di tengah praktisi,
mempunyai sebuah sikap yang ingin agar kita semua bersama-sama melakukan
pekerjaan dengan baik, setelah para praktisi mempunyai pengertian terhadap anda,
maka akan lebih menguntungkan dan lebih baik bagi pekerjaan Dafa untuk dilakukan.
Ini bukan kritik, saya hanya menyarankan penanggung jawab harus saling
berembuk dengan kawan-kawan sekalian. Sebagai praktisi harus banyak membantu
penanggung jawab kita, sebagai penanggung jawab harus lebih banyak mengeratkan
hubungan dengan praktisi, dengan praktisi yang lebih banyak dan lebih luas, jangan
sekali-kali menganggap diri sendiri sebagai suatu kader. Bukan mengkritik, saya
sedang mengajarkan kalian pengalaman. (Tepuk tangan)
Pengikut Dafa Korea Selatan, sesungguhnya kalian dalam banyak kesempatan
juga melakukan dengan baik. Banyak pengikut Dafa kultivasinya juga cukup baik.
Setiap kali saya melihat kalian melakukan dengan baik, terutama tiap kali di saat kalian
berkoordinasi secara keseluruhan, efek yang diperankan dalam melakukan pekerjaan
sangatlah besar, bahkan para Dewa pun kagum terhadap kalian, lagi pula kalian telah
memerankan fungsi yang penting di dalam mengklarifikasi fakta dan menentang
penganiayaan. Kembangkanlah keunggulan kalian, manfaatkan pikiran lurus pengikut
Dafa, lakukan dengan lebih baik. Hasil baik dari apa yang kalian lakukan, dengan
sendirinya membuat kejahatan merasa takut. Shifu berharap penanggung jawab dapat
membimbing dengan baik semua praktisi, juga berharap pengikut Dafa makin dewasa.
Pengikut: Pengikut ingin berasimilasi dengan Dafa secara menyeluruh dan tuntas,
gigih maju secara mantap dan murni, mengupayakan sekuat tenaga melakukan tiga hal
dengan baik, tidak menyia-nyiakan penyelamatan Shifu yang susah payah dan penuh
belas kasih.
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Shifu: Jika anda sekalian dapat memahami secara demikian, pekerjaan kita akan
dapat dilakukan dengan baik. Dikatakan Shifu menyelamatkan dengan susah payah
dan penuh belas kasih, saya ingin mengatakan, kalianlah yang luar biasa, dapat
melangkah sampai hari ini. (Tepuk tangan)
Saya kemarin masih membicarakan masalah ini, apakah kalian tahu pada
awalnya yang saya hadapi adalah praktisi yang bagaimana? Waktu saya di daratan
Tiongkok maupun di daerah lainnya, ada banyak praktisi pertama kali memasuki arena
ceramah Fa saya, saya melihat orang-orang yang duduk di bawah, semuanya
menganut berbagai macam pandangan dunia yang terbentuk di tengah manusia biasa,
mereka yang benar-benar mempunyai pikiran utama, yang pikirannya dapat memahami
masalah dengan jelas sedikit sekali. Kebanyakan adalah seolah yakin namun tidak,
mengatakan Dafa baik juga hanya di bibir namun lain di hati, ditambah lagi berbagai
macam konsep, masih ada orang yang telah mempelajari berbagai jenis Qigong, yang
kecanduan karena banyak mempelajarinya. Orang-orang semacam ini dapatkah
berkultivasi menjadi Dewa, jarak kesenjangan itu, anda sekalian sekali berpikir akan
mengetahui betapa besarnya. Tetapi anda sekalian dapat melangkah sampai hari ini,
dapat melakukan hingga tahap sekarang ini, benar-benar luar biasa.
Tentu saja saya sebagai Shifu ini, orang yang bagaimana yang paling saya
kagumi? Sesungguhnya para Dewa juga berpikir demikian: Seorang yang pikirannya
sangat jernih, tidak dapat dikatakan dia amat licik, kecil-kecil cabe rawit, bukan begitu
artinya, dia dapat memiliki pikiran sejati-nya sendiri, dia memiliki pikirannya sendiri,
pikirannya sendiri yang sedang berpikir, dia tidak terusik oleh bentuk kesadaran yang
datang dari luar, pikirannya tidak linglung, anda mengatakan baik dia lalu mengatakan
baik, anda mengatakan tidak baik dia juga mengiyakan saja, seolah-olah tidak memiliki
aku. Akan tetapi kalian yang saya lihat hari ini semuanya amat arif, amat tenang, juga
berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Sesungguhnya kalian sudah bukan lagi
manusia di tengah manusia biasa, kalian semua sudah tidak dapat balik ke tengah
manusia, kalian benar-benar sudah tidak dapat balik, (tepuk tangan) jarak kesenjangan
antara kalian dengan manusia biasa sudah demikian besar.
Pengikut: Apakah kekuatan lama mengetahui prinsip "saling menghidupi dan
saling membatasi?"
Shifu: Tentu saja tahu, bukankah kekuatan lama merupakan manifestasi dari
Dewa?
Pengikut: Shifu pernah mengatakan ada banyak Dewa ingin reinkarnasi menjadi
manusia, tetapi kulit manusia tidak mencukupi, sehingga banyak tumbuhan dan hewan
juga dimanfaatkan, sedangkan hewan tidak boleh mendapatkan Fa, apakah mereka
hanya berasimilasi dengan Fa?
Shifu: Begini, namun prasyaratnya adalah sikapnya terhadap Dafa haruslah lurus,
dulu di saat saya mengajarkan Fa, saya ingin agar Fa ini selamanya tidak hancur dan
tidak rusak dalam alam semesta masa mendatang, maka harus berjalan lurus, saya
lalu menentukan hewan tidak boleh mendapatkan Fa. Di waktu yang lampau sekali,
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juga tidak mengizinkan hewan mendapatkan Fa. Kemudian di dalam kurun waktu yang
amat panjang, berangsur-angsur semuanya terjadi penyimpangan, hewan juga
diperbolehkan berkultivasi, lambat laun makin banyak hewan yang Xiulian. Waktu itu
ketika Fa diajarkan, saya mengemukakan hewan tidak diperkenankan berkultivasi Dafa,
huh, tak disangka, berbagai kalangan semuanya jadi ribut. Itu juga tidak benar, aturan
memang adalah aturan. Jika hewan ingin memperoleh Fa, anda boleh reinkarnasi
menjadi manusia, saya juga berikan kesempatan. Tetapi anda hari ini telah datang ke
dunia, di dalam pelurusan Fa tak peduli anda adalah hewan, tumbuhan ataupun materi,
saya hanya melihat bagaimana sikapnya terhadap Dafa, yang bersikap positif terhadap
Dafa, apa pun dapat saya berikan solusi bagi dia. Keadaan pada umumnya ialah dari
mana dia datang, setelah berasimilasi saya memperkenankan dia kembali ke tempat
semula, saya dapat menyelesaikan masalah ini. Hewan langsung berkultivasi Dafa
tidak dibenarkan, juga adalah tidak hormat terhadap Dafa.
Pengikut: Pada tahap akhir pelurusan Fa ini, ada rekan sesama praktisi
dikarenakan anggota keluarganya (juga adalah sesama praktisi) mengalami
penghapusan karma hingga menjalani transfusi darah yang serius, tidak dapat
melakukan pekerjaan pembuktian kebenaran Fa dengan lancar, saling memengaruhi.
Mohon tanya guru terhormat, ini adalah masalah dari diri sendiri ataukah gangguan?
Shifu: Bagi orang Xiulian semuanya bukan secara kebetulan. Keadaan pada
umumnya berkaitan menyatu dengan peningkatan orang Xiulian. Jika orang tersebut
adalah praktisi baru, atau dia seorang yang tidak gigih maju, ketika tidak berhasil
melewati cobaan akan muncul keadaan seperti ini, akan tetapi pengikut Dafa di dalam
membuktikan kebenaran Fa jika muncul gangguan serius semacam ini, itu pasti adalah
tangan hitam atau setan busuk sedang menganiaya, pancarkan pikiran lurus
berantaslah mereka. Sebagai praktisi baru, atau praktisi yang kurang gigih maju, dalam
hal ini seyogianya harus banyak memerhatikan diri sendiri, banyak melihat diri sendiri.
Pengikut: Belakangan ini di Tokyo diadakan seminar tentang kondisi HAM saat
ini di Tiongkok dan pengadilan Jiang secara global yang diselenggarakan atas aliansi
bebas menyatakan pendapat dan HAM. Ada orang dari Himpunan Falun Gong Jepang
angkat bicara dalam seminar, yang lainnya dari aliansi besar penyelamatan global
serta pengadilan Jiang secara global. Ada rekan sesama praktisi beranggapan dengan
demikian jalannya tidak lurus.
Shifu: Tidak dapat dipandang secara demikian. Kita harus dapat melihat, manusia
biasa mendukung kita, apakah kita tidak ikut serta? Ini sama dengan manusia di dunia
ingin membuktikan kebenaran Fa namun kita tidak merestui. Kita sedang
menghentikan penganiayaan, menyingkap penganiayaan, dengan adanya manusia
biasa terlibat di dalamnya tidak berarti kita telah terlibat dalam politik. Saya di dalam
mengajarkan Fa, saya tidak memandang organisasi, tidak memandang formalitas,
hanya memandang hati orang. Tak peduli dia itu organisasi mana, asalkan dia bukan
mafia, bukan orang-orang yang sangat hina, yang bejat moralitasnya, dia datang
mendukung Dafa, kita harus memberikan kesempatan membuktikan kebenaran Fa
kepada orang-orang, bukankah kita datang untuk menyelamatkan semua makhluk?
49

Sekalipun organisasi yang sangat buruk seperti yang tadi saya katakan itu, di dalamnya
ada individu berniat ingin membuktikan kebenaran Dafa, anda sekalian juga harus
memberikan kesempatan, bukankah demikian?
Namun ada satu hal, pengikut Dafa mutlak tidak boleh ikut serta dalam suatu
acara yang diadakan oleh manusia biasa, selama tidak ada hubungannya dengan
Falun Gong kita, kalian tidak boleh ikut serta. Acara yang mendukung Falun Gong yang
diadakan oleh orang-orang, jika kita tidak ikut, itu tidak benar.
Pengikut: Gambar Taichi di buku “Zhuan Falun” titiknya berwarna biru, merah
atau hitam, tetapi di dalam sebagian materi Dafa dicetak dengan warna putih, apakah
ini salah?
Shifu: Sesungguhnya, anda sekalian tahu warna dalam ruang alam semesta,
merah-jingga-kuning-hijau-biru-nila-ungu adalah berubah-ubah. Taichi adalah sebuah
bentuk gambar pengenalan terhadap alam semesta dari aliran Tao, maka hanya dapat
dikatakan dia mewakili simbol dari sistem Tao itu. Misalnya saya pernah mengatakan
dua macam Taichi yang hitam-merah dan biru-merah, dia mengandung bentuk dari
sistem Tao itu. Mengenai mata dari Taichi, saya telah meneliti dan membuktikan lagi
sejenak, seharusnya berupa transparan pula, yaitu berwarna putih, mata dari dua
macam Taichi adalah putih. Sesungguhnya ini hanyalah bentuk gambar secara formal.
Pengikut: Seorang anak kecil mengatakan dirinya adalah pengikut Dafa, juga
menyukai Fa, menyebarkan Fa dan mengklarifikasi fakta, tetapi tidak bisa secara
inisiatif belajar Fa dan berlatih Gong. Jika minta dia melakukannya, apakah tidak layak?
Shifu: Anak kecil yang terlalu kecil masih tidak dapat dipaksa, anak kecil di saat
terlalu kecil biarlah mengikuti orang tua. Setelah dia tumbuh besar, dia dapat membaca
buku dan belajar Fa sendiri, waktu itu adalah dia sendiri yang sedang berlatih.
Pengikut: Saya merasa masih ada beberapa rekan sesama praktisi Singapura
sering menggunakan konsep manusia mempertimbangkan Dafa, (Shifu: Betul) tidak
tahu bagaimana mengatasi masalah ini?
Shifu: Memang betul, pengikut Dafa melakukan hal apa pun juga harus
berdasarkan Fa sebagai titik tolak, berpijak di atas Fa mempertimbangkan sesuatu. Di
antara praktisi memang ada yang hati manusianya terlalu dominan, juga ada yang telah
melakukan hal buruk di belakang, saya sedang mengamatinya.
Pengikut: Di saat membersihkan diri sendiri sebelum membasmi kejahatan
dengan memusatkan pikiran pada sebuah huruf "Miek," 10 bolehkah memusatkan
pikiran pada sebuah huruf "Chu?"11
Shifu: Saya menyuruh anda bagaimana melakukan maka lakukanlah begitu, hal
yang saya suruh anda lakukan pasti adalah yang paling kuat perkasa. (Tepuk tangan)
10
11

Miek (滅) – Terbasmi.
Chu (除) – Menumpas.
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Ada praktisi yang pikiran lurusnya selalu kurang, begitu timbul rasa kegembiraan lalu
ingin menghadirkan seperangkat yang lain, dengan demikian anda niscaya dapat
diperalat oleh iblis, anda niscaya akan menyimpang sehingga timbul masalah. Mereka
yang timbul masalah, tidak berarti seketika sudah timbul masalah, melainkan secara
berangsur-angsur dengan awal mula yang begini.
Pengikut: Seluruh praktisi Hongkong kirim salam kepada Shifu. Kegiatan yang
diselenggarakan oleh manusia biasa, yang berkaitan dengan politik atau berupa
tuntutan lainnya, bagaimana pengikut Dafa mengambil sikap?
Shifu: Manusia biasa melakukan sesuatu apa saja, itu tidak ada hubungannya
dengan kita. Namun dalam hal manusia biasa mendukung anti penganiayaan terhadap
Falun Gong, atau menentang penindasan HAM di Tiongkok, ini tidak dapat dikatakan
tidak berhubungan dengan Falun Gong. Di Hongkong saat sekarang, manusia biasa
ingin mengajak kita ikut serta di dalam hal yang semestinya berhubungan dengan kita,
jika bersifat damai dan rasio, kita boleh saja ikut, saya katakan hanya yang diadakan di
Hongkong boleh ikut. Jika tidak ada hubungan dengan kita, tidak ada kaitannya, kita
tidak boleh ikut serta, hal ini anda sekalian harus jelas.
Seperti pada kesempatan yang lalu saat menentang undang-undang no. 23,
peristiwa yang begitu besar dan berkobar-kobar, bukankah orang-orang bergerak demi
Falun Gong? (Tersenyum) Tetapi melalui peristiwa ini, kemudian para tokoh demokrasi,
berbagai kalangan tokoh masyarakat, tokoh politik, serta banyak tokoh arus utama
dalam masyarakat, semuanya juga sedang menyelidiki Falun Gong secara cermat,
maka sampai batas sekarang, saya kira Falun Gong di Hongkong sudah dipahami
dengan sangat jernih di tengah massa rakyat. Tentu saja, "menempelkan pengumuman
di empat penjuru pintu masih ada yang buta huruf tidak membacanya", yang jatuh
tertinggal pasti masih ada, yang tidak tahu fakta sebenarnya pasti masih ada, oleh
sebab itu pekerjaan klarifikasi fakta masih harus dilakukan.
Pengikut: Bagaimana Hongkong mengembangkan fungsi yang lebih baik dalam
membuktikan kebenaran Fa melalui media?
Shifu: Surat kabar secara perlahan-lahan harus melangkah mencapai sirkulasi
sehat dalam masyarakat, menjadi media arus utama dalam masyarakat. Media yang
dikelola oleh pengikut Dafa pasti dapat menjadi media arus utama. (Tepuk tangan)
Bukan saja menjadi media arus utama, kelak adalah media nomor satu terbesar di
dunia, (tepuk tangan) sesungguhnya surat kabar yang kalian kelola sudah boleh
dibanggakan. Media dari negara mana pun, dia hanya dalam lingkup daerah dari
negaranya, sekalipun negara yang lebih besar juga adalah media dari satu negara,
walaupun surat kabar dapat didistribusikan ke negara lain, tetapi jumlahnya tidak
sebegitu banyak.
Dahulu ada sebagian surat kabar bahasa Mandarin lingkup jangkauannya sangat
besar, tetapi belakangan banyak yang telah disogok untuk diperalat, sekarang juga
sudah tidak memiliki citra keadilan, juga tidak berani mengatakan yang sebenarnya.
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Bagi yang ingin melihat berita sebenarnya maka harus melihat media yang kalian
kelola.
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Washington D.C. Tahun 2004
Li Hongzhi
24 Juli 2004
Salam untuk anda sekalian! (Hadirin menjawab: salam untuk Shifu!)
Waktu berlalu dengan cepat sekali, sekejap mata sudah satu tahun lagi. Dalam
periode waktu semenjak tahun lalu setelah saya menghadiri konferensi Fa DC,
perubahan pengikut Dafa sangat besar, situasi pelurusan Fa secara keseluruhan juga
mengalami perubahan yang sangat besar. Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh
pengikut Dafa di dalam pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa, juga dilakukan
dengan amat baik. Ditinjau dari keseluruhan situasi ini, anda sekalian mungkin makin
dapat melihat prospek yang cemerlang. (Tepuk tangan)
Di kemudian hari yang tidak lama lagi, penganiayaan ini beserta bentuk Xiulian
dari pengikut Dafa ini, akan memasuki babak terakhir. (Tepuk tangan) Bentuk Xiulian
pengikut Dafa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang berada bersamaan
pelurusan Fa di dalam pelurusan Fa alam semesta, serta keagungan De yang
diwujudkan oleh pengikut Dafa, berupa perbuatan megah yang menggetarkan seluruh
alam semesta, sudah segera akan berakhir. (Tepuk tangan)
Maka dilihat dari keadaan dewasa ini, anda sekalian di dalam pikiran lurus dan
perbuatan lurus, di dalam membuktikan kebenaran Fa, telah memberantas kejahatan;
sampai batas sekarang kehidupan jahat sudah amat sedikit sekali, mereka hanya
bersembunyi saja. Akan tetapi, untuk mempertahankan apa yang disebut situasi
pengujian dari kejahatan, tangan-tangan hitam yang diatur keberadaannya di dalam
Triloka oleh kekuatan lama dalam sejarah, serta sebagian Dewa yang berperan negatif,
merekalah yang secara langsung sedang melakukan hal-hal buruk tersebut. Dengan
kata lain, unsur-unsur yang ditinggalkan oleh perangkat sistem kekuatan lama ini masih
memerankan fungsi yang negatif. Dengan demikian, gangguan yang diakibatkan oleh
kehidupan tersebut terhadap pelurusan Fa, serta efek merusak yang diperankan
terhadap pelurusan Fa, mereka tidak sanggup membayarnya, semuanya akan
disingkirkan di dalam pelurusan Fa, ini adalah pasti, maka anda sekalian di dalam
memancarkan pikiran lurus, 12 di dalam menumpas kehidupan buruk juga termasuk
mereka. Sesungguhnya kehidupan tersebut juga sisa tidak banyak, tangan-tangan
hitam itu sampai batas sekarang hanya tersisa kira-kira lima persen dari yang dulu; di
dalam pelurusan Fa, Dewa-Dewa yang telah berperan negatif juga sisa amat sedikit
sekali, tetapi mereka masih memerankan fungsi yang jahat di dalam mekanisme yang
dulu diatur oleh kekuatan lama itu, maka di dalam membuktikan kebenaran Fa tak
peduli bagaimanapun situasinya, anda sekalian tidak boleh menjadi lengah, masih
harus tetap berupaya melakukan dengan baik hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh
pengikut Dafa. Terutama sudah sampai yang terakhir ini, bagi sebagian praktisi
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waktunya benar-benar sudah tidak banyak lagi, khususnya mereka yang belum
melakukan dengan baik, harus memanfaatkan waktu lakukan dengan baik.
Setiap kali di saat saya membicarakan situasi pelurusan Fa, saya selalu ingin
menambahkan sejenak: bentuk Xiulian pengikut Dafa memang adalah demikian, siapa
pun tidak boleh melangkah ke sisi ekstrem. Apa yang harus anda lakukan masih tetap
dilakukan, apa yang ingin anda lakukan, anda masih melakukannya seperti biasa,
karena sebuah pikiran maupun niat anda, suatu perbuatan anda semuanya
memengaruhi hal yang besar. Walaupun terjadi hal yang betapa besar anggap saja
tidak terjadi apa-apa, lakukanlah seperti biasa apa yang harus dilakukan oleh pengikut
Dafa, ini adalah jalan yang kalian tempuh sekarang ini, ini adalah keagungan De yang
kalian tinggalkan. Jalan yang ditempuh oleh pengikut Dafa, memang adalah ditentukan
oleh bentuk Xiulian yang mengharuskan berkultivasi sedemikian rupa, tentu tidak boleh
dikarenakan adanya perubahan bentuk apa pun dari manusia biasa, sehingga ikut
terjadi perubahan.
Ditinjau dari hal-hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa di dalam Xiulian kalian dan
membuktikan kebenaran Fa, masih ada banyak bagian yang kurang, anda sekalian
harus melepaskan semua hal yang menjadi keterikatan diri sendiri. Yang saya maksud
keterikatan, anda sekalian sudah tidak seperti dulu lagi memahaminya secara ekstrem.
Jalan yang kalian tempuh ini, serta bentuk Xiulian kalian ini bukanlah keterikatan. Di
dalam kalian membuktikan kebenaran Fa, konsep-konsep pribadi, berbagai macam
pemikiran tidak lurus yang masih dipegang erat oleh diri sendiri di tengah manusia,
semua ini adalah hal-hal yang harus dilepas. Sedangkan bentuk Xiulian kalian
semacam ini di tengah masyarakat manusia biasa, cara semacam ini yang sambil
Xiulian di tengah manusia biasa, sambil bekerja dan menjalani kehidupan, saya tidak
pernah menyuruh kalian melepaskannya, karena ini ditentukan oleh cara Xiulian kalian.
Anda sekalian di dalam penganiayaan beberapa tahun ini, telah menampilkan
keagungan De pengikut Dafa, bersamaan juga telah menampakkan banyak
kekurangan. Tetapi di dalam proses pembuktian kebenaran Fa ini, kebanyakan
pengikut Dafa telah menyingkirkan kekurangan-kekurangan tersebut di dalam Xiulian,
di dalam pembuktian kebenaran Fa, ini adalah luar biasa. Manusia biasa memang tidak
dapat melepaskan hal-hal manusiawi. Perihal Xiulian, Xiulian tentu berbeda dengan
manusia biasa. Manusia biasa hidup di dunia ini untuk mengejar apa yang mereka
inginkan di tengah manusia biasa, sedangkan pengikut Dafa tidak berketerikatan
terhadap hal-hal tersebut, kalian mempunyai tujuan Xiulian yang jelas, kalian tahu apa
yang sedang kalian lakukan. Terutama di dalam proses anda sekalian membuktikan
kebenaran Fa ada banyak hal kelihatannya dilakukan serupa dengan sejumlah hal dari
manusia biasa, maka ada orang-orang tertentu mengatakan kita sepertinya sedang
berpolitik, atau mengatakan kita sedang melakukan suatu kegiatan yang menyangkut
masyarakat. Manusia memang demikian. Di dalam periode waktu ini mutlak tidak akan
ada Dewa yang berjuta-juta melakukan hal-hal sakral di dunia manusia, pengikut Dafa
juga mutlak tidak akan menggunakan sisi Dewa melakukan hal-hal sakral secara
besar-besaran di hadapan orang banyak di tengah masyarakat manusia biasa dengan
sepenuhnya menggunakan cara-cara Dewa, pengikut Dafa sedang menggunakan
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bentuk-bentuk manusia biasa untuk membuktikan kebenaran Fa, tidak melangkah
masuk ke dalam politik apa pun dari manusia biasa, dengan menggunakan sebagian
bentuk fasilitas dari manusia biasa untuk membuktikan kebenaran Fa, itu tidaklah salah.
Pengikut Dafa sampai batas hari ini, seharusnya sudah makin sadar jernih.
Pengikut Dafa bukan politikus manusia biasa, kalian memiliki banyak kemampuan
manusia biasa, tetapi kalian bukan untuk mendapatkan sesuatu di tengah manusia
biasa. Xiulian pengikut Dafa adalah untuk mencapai kesempurnaan di dalam
membuktikan kebenaran Fa, tetapi sebagai pengikut Dafa, kalian juga sedang
menyelamatkan makhluk hidup, agar lebih banyak kehidupan dapat terselamatkan dan
tertolong di dalam pelurusan Fa kali ini.
Dahulu saya sering mengatakan, manusia di tengah masyarakat umum masa
sekarang ini, semuanya sudah bukan sederhana lagi. Di dalam sejarah ada Dewa dari
kurun waktu yang berbeda telah menciptakan manusia pada kurun waktu yang berbeda,
wujud manusia dari bangsa yang berbeda pada hakikatnya juga merupakan wujud dari
Dewa yang berbeda. Yang mereka ciptakan adalah struktur manusia dalam Triloka,
juga disebut kulit manusia pada permukaan. Maka setibanya hari ini, terutama pada
periode waktu begitu saya keluar mengajarkan Fa, telah turun banyak Dewa
reinkarnasi menjadi manusia, banyak sekali manusia biasa di dalam tubuhnya sudah
bukan lagi Yuanshen semula dari manusia yang diciptakan Dewa pada waktu itu,
karena Yuanshen manusia waktu itu semuanya terbentuk oleh materi dalam Triloka,
sedangkan sekarang ada banyak orang Yuanshen-nya datang dari tingkat tinggi.
Mengapa mereka datang, hal ini dulu telah saya bicarakan kepada kalian,
sesungguhnya segala sesuatu di atas dunia ini bukan secara kebetulan. Sebuah
kehidupan, sebuah benda, semuanya adalah datang demi Dafa ini, terbentuk demi
Dafa, tercipta demi Dafa, termasuk seluruh manusia. Proses sejarah Triloka juga
adalah diciptakan demi Dafa. Tak peduli di dalam sejarah ada berapa banyak Dewa
turun ke bumi menyelamatkan manusia, tak peduli ada berapa banyak tokoh pahlawan
dari berbagai bangsa, tak peduli di dalam sejarah telah muncul kebudayaan yang
bagaimana, semua itu adalah demi penampakan terakhir dari Dafa sekarang ini di
tempat manusia, dengan demikian mengukuhkan kebudayaan bagi pengenalan Dafa di
tempat manusia, menciptakan ciri khas kebudayaan yang berbeda, menciptakan pola
kebudayaan yang berbeda. Dapat juga dikatakan, di dalam proses semenjak adanya
sejarah Triloka dan umat manusia, ialah sedang mengukuhkan pikiran manusia,
mengukuhkan perilaku manusia, mengukuhkan norma manusia, mengukuhkan
manusia supaya pada akhirnya dapat memahami Fa ini, dapat berkultivasi dengan Fa
ini, dapat mengerti perihal Xiulian, dapat menjadi pengikut Dafa, agar semua makhluk
hidup dapat diselamatkan di dalam pelurusan Fa, segala sesuatu yang ada dalam
sejarah ini semuanya diciptakan untuk saat-saat terakhir dari alam semesta ini.
Sesungguhnya, termasuk Sakyamuni, Lao Zi, Yesus dan banyak Sang Maha Sadar
lainnya, perbuatan mereka dalam sejarah yang mengajarkan jalan suci dan
menyelamatkan manusia, melakukan kebajikan, menanggung dosa demi manusia,
saya beri tahu anda sekalian, tujuan mereka yang sesungguhnya adalah demi
mengukuhkan kebudayaan bagi pelurusan Fa.
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Sejarah alam semesta yang amat panjang telah melakukan segala persiapan
untuk pelurusan Fa kali ini, Triloka juga tercipta, terbentuk, bertumbuh dan berkembang
demi pelurusan Fa, dengan demikian segala kehidupan dalam proses sejarah ini
adalah eksis dan muncul demi pelurusan Fa kali ini. Dengan kata lain, dalam kurun
waktu sejarah yang amat panjang, tak peduli telah muncul berapa banyak kehidupan,
saat ini di dunia masih terdapat berapa banyak kehidupan, mereka semua adalah
datang, lahir dan tercipta demi Fa ini. Begitu pula termasuk kehidupan yang berperan
negatif yang diatur oleh kekuatan lama, pada mulanya kekuatan lama mengatur
mereka berperan negatif, tujuannya juga adalah untuk mencapai kesempurnaan,
karena kekuatan lama dengan menggunakan konsep mereka beranggapan, yang
berperan positif dapat mencapai kesempurnaan dikarenakan faktor-faktor dari mereka
yang berperan negatif. Jika di dalam Xiulian semata-mata pada masa normal, dalam
taraf kondisi tertentu tidak dapat dikatakan prinsip mereka itu salah; tetapi di dalam
pelurusan Fa badan cakrawala yang mahabesar, itu niscaya mengganggu pelurusan
Fa, itu adalah salah, dan juga telah mengakibatkan perusakan yang serius, segala
penampilannya adalah kejahatan sedang mengendalikan pelurusan Fa dan masa
mendatang. Ini adalah kunci perbuatan dosa terbesar dari kekuatan lama terhadap
pelurusan Fa.
Jika demikian, semua makhluk hidup adalah datang demi Fa ini, sudah
seharusnya merangkum dan menyempurnakan diri secara positif di dalam Fa, tidak
boleh memaksakan sesuatu bagi Fa, memaksakan sesuatu bagi masa mendatang.
Ada juga banyak kehidupan yang di bawah pengaturan kekuatan lama seharusnya
berperan negatif di dalam proses tersebut, tetapi dia tidak berperan negatif, dengan
kata lain dia masih dapat diselamatkan. Di dalam kalian mengklarifikasi fakta, di dalam
pengikut Dafa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh diri sendiri, saya beri
tahu anda sekalian, bagian sangat besar adalah kalian sedang menyelamatkan mereka.
Anda semua juga telah melihat, Shifu akhir-akhir ini tidak berbicara sesuatu
terhadap manusia biasa, juga tidak lagi secara langsung melakukan hal penyelamatan
bagi manusia biasa, bahkan hal-hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa, Shifu juga
jarang melibatkan diri. Tujuannya anda semua mungkin sudah jelas, saya ingin
meninggalkan kesempatan membangun keagungan De kepada kalian. Sesuatu hal
yang hari ini Shifu membimbing anda untuk dijalani, maka hal itu sudah bukan anda
yang melakukannya, anda tentu kehilangan kesempatan untuk membangun keagungan
De. Di samping itu, sebagai seorang pengikut Dafa, seorang Sang Sadar nan mulia di
masa mendatang, di dalam kalian menyelamatkan semua makhluk hidup, harus
sepenuhnya mewujudkan kehebatan kalian, belas kasih kalian, kemuliaan kalian, oleh
sebab itu di dalam penyelamatan manusia dunia, penyelamatan semua makhluk hidup,
saya juga telah sepenuhnya memberikan kesempatan bagi kalian, agar kalian
melakukan hal-hal yang seharusnya kalian lakukan. Sesungguhnya kelak kalian dapat
melihat, baik Yesus maupun Sakyamuni, atau Sang Maha Sadar lainnya dalam sejarah,
hal-hal yang mereka lakukan tidak ada perbedaan apa pun dengan hal yang kalian
lakukan sekarang ini, hanya berbeda dalam formalitas, maka anda sekalian harus

56

memahami dengan jelas, harus melakukan dengan baik apa yang seharusnya diri
sendiri lakukan.
Dafa, sebuah Fa yang begitu besar, pelurusan Fa yang merupakan peristiwa
begitu besar, dia dengan sendirinya telah mengangkat kalian hingga sedemikian tinggi.
Lagi pula segala sesuatu yang kalian lakukan di dalam pelurusan Fa, pasti juga adalah
yang paling mulia, karena sejarah adalah juga diciptakan deminya, oleh sebab itu anda
sekalian harus sedapat mungkin melakukan dengan baik apa yang seharusnya
dilakukan oleh pengikut Dafa, setiap hal juga sangat penting. Tiga hal yang saya suruh
anda sekalian lakukan, ketiga hal ini harus anda lakukan dengan baik, terus hingga
saat sebelum anda mencapai kesempurnaan, anda juga harus melakukan hal-hal
tersebut dengan baik, keagungan De anda, segala sesuatu dari masa depan anda,
semuanya terbentuk di dalamnya.
Perihal masih terdapat kekurangan dalam beberapa hal, sesungguhnya anda
semua harus mengenalinya dengan lebih sadar jernih. Ada banyak kalanya saya
melihat di saat kalian sedang mendiskusikan beberapa hal, masih terdapat masalah
dari satu sisi keterikatan manusia, timbul perdebatan terhadap masalah yang tidak
berkenan dalam hati, dan memengaruhi hal-hal utama dari pembuktian kebenaran Fa
yang ingin diteliti. Saya telah melihat, itu adalah keterikatan yang terpupuk di tengah
manusia biasa serta konsep-konsep yang tidak dapat dilepas, hal-hal yang terpupuk di
tengah manusia biasa itu sekali tersentuh akan membangkitkan amarah, itu tidak benar.
Dalam melakukan hal apa pun untuk Dafa tidak seharusnya membawa konsep-konsep
pribadi, perkataan ini sering saya ucapkan, tetapi ada orang selalu tidak memikirkannya
juga tidak memerhatikannya.
Masih ada banyak aspek yang belum dilakukan dengan baik, sesungguhnya
sampai saat ini saya juga tidak ingin membicarakannya lagi, karena hal apa pun
setelah saya angkat dalam pembicaraan, maka kalian sendiri sudah kehilangan bagian
tersebut untuk dikultivasi. Melalui penderitaan ini, pengikut Dafa juga telah makin sadar
jernih dan makin arif, juga telah makin mengerti bagaimana harus berkultivasi,
bagaimana harus berbuat, ada banyak masalah melalui pemikiran yang tenang, diri
sendiri juga dapat memahaminya. Setelah memahami maka harus diperbaiki menjadi
lurus, jangan sampai terulang lagi.
Hari ini saya semula tidak ingin banyak berbicara, dan kali ini saya memang ada
beberapa masalah yang ingin dibicarakan dengan praktisi tertentu, tetapi ada banyak
praktisi sudah beberapa kali konferensi Fa ingin bertemu Shifu namun belum berhasil
ketemu, dalam hati merasa tidak begitu nyaman. Saya pikir dengan adanya Fa, anda
sekalian Xiulian tidak ada masalah, termasuk praktisi di daratan Tiongkok, di bawah
lingkungan yang begitu berat mereka tidak dapat bertemu Shifu, namun mereka masih
dapat berkultivasi dengan sangat baik, berbuat dengan sangat baik. Bertemu dengan
saya juga sekadar melihat penampilan saya pada sisi manusia ini. (Tersenyum) Tak
peduli dapat bertemu dengan saya atau tidak, saya harap anda sekalian di dalam
melakukan dengan baik hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, tidak
terpengaruh oleh hal ini, dan juga harus melakukannya dengan lebih baik.
57

Sesungguhnya, jika kalian benar-benar tidak dapat bertemu saya, namun dapat
melakukan dengan lebih baik, itu barulah sesuatu yang lebih luar biasa.
Sesungguhnya saya juga ingin bertemu dengan anda sekalian. Kalian tahu bahwa
di tengah lingkungan masyarakat manusia biasa ini, biar bagaimanapun, orang-orang
yang berhubungan semua adalah manusia biasa. Pikiran manusia biasa serta segala
penampilan manusia biasa, saya tentu tidak dapat menerimanya. Saya ingin berada
bersamaan dengan anda sekalian, karena taraf kondisi kalian sudah jauh berbeda
dengan manusia biasa. Tetapi dengan mempertimbangkan keberhasilan kalian dalam
mencapai kesempurnaan, sebaiknya jarang bertemu, (tersenyum) maka saya tidak
sering bertemu muka dengan anda sekalian. Pendek kata, saya justru ingin
meninggalkan kesempatan membangun keagungan De ini kepada anda sekalian.
Lakukanlah dengan baik segala sesuatu yang harus kalian lakukan. Kemuliaan
yang paling agung dan paling indah di masa mendatang sedang menanti kalian.
Saya bicara cukup sekian. (Tepuk tangan)
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