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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Internasional Amerika Serikat Barat
Li Hongzhi
26 Februari 2005
(Tepuk tangan jangka panjang) Salam kepada anda sekalian. Kalian telah
berjerih-payah.
Musim dingin telah berlalu, musim semi telah datang. Sejarah bagaikan musimmusim semi, panas, gugur, dingin terus bergantian di dalam perjalanan panjang
sejarah umat manusia, bermacam-macam peristiwa tiada hentinya terjadi,
mengukuhkan dan menciptakan kebudayaan yang dibutuhkan pada tahap terakhir bagi
umat manusia. Di dalam sejarah juga pernah muncul banyak orang Xiulian, juga
terdapat banyak metode Xiulian, sedangkan metode-metode tersebut masing-masing
ada perbedaan, terutama sampai sekitar dua ribu tahun belakangan ini, telah muncul
beberapa agama yang ortodoks. Walaupun yang dipercayai oleh agama-agama
tersebut adalah Tuhan, tetapi metode Xiulian-nya tidaklah sama, bahkan mereka juga
saling menyangkal, saling tidak memercayai. Tentu saja, di dalam saling menyangkal
mereka mempunyai tujuan, karena dengan demikian dapat mempertahankan
kestabilan dan kelestarian bentuk agama mereka. Dapat juga dikatakan, cara
berkeyakinan sejati terhadap Tuhan berbeda, sebelum Fa meluruskan dunia manusia,
cara Xiulian apa pun juga bukan merupakan cara tetap yang khusus diperuntukkan,
yang harus dipersatukan dalam alam semesta, sehingga orang-orang di dunia yang
percaya kepada Tuhan semuanya harus mengikuti jalan tersebut untuk melangkah, ini
memang tidak ada di dalam sejarah masa lampau. Anda sekalian telah melihat, cara
Xiulian pengikut Dafa hari ini, berbeda dengan cara-cara dalam agama lain, dan
beragam cara Xiulian pada berbagai periode masa dalam sejarah, bukan saja tidak
sama, dilihat dari perbedaannya juga sangat besar. Karena di dalam sejarah masa
lampau, para Dewa semuanya telah melihat sebuah masalah, yaitu orang Xiulian jika
tidak memisahkan diri dari masyarakat manusia biasa, dan menjalani Xiulian di atas
dunia umum, rasanya tidak mungkin bagi manusia untuk berhasil Xiulian, karena
kepentingan realitas bagi manusia, berbagai sifat-sifat hati manusia di tengah
masyarakat nyata, merupakan gangguan terhadap orang Xiulian, membuat praktisi
Xiulian sulit sekali untuk meningkat, Sang Penyelamat manusia juga merasa
kemampuannya tidak sepadan dengan apa yang dikehendaki, siapa pun tidak ada
yang berani menempuh jalan yang demikian. Terutama di saat menyelamatkan
manusia dalam skala besar. Menghadapi banyak sekali orang Xiulian, begitu orang
Xiulian bercampur masuk ke tengah masyarakat manusia biasa, terasa tidak berdaya
menanganinya, tidak berdaya menyelamatkannya, dengan demikian telah
menyebabkan beragam cara Xiulian dan cara menyelamatkan manusia di masa
lampau, sama sekali tidak berani berpikir secara demikian. Lebih-lebih mustahil bagi
orang Xiulian untuk menjalani secara nyata di tengah dunia umum.
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Jalan yang ditempuh oleh pengikut Dafa hari ini belum pernah ada dalam sejarah.
Banyak orang-orang di dunia dalam pikirannya telah terbentuk sebuah konsep yang
baku: baik itu kepercayaan pada agama, maupun secara individu sebagai seorang
praktisi Xiulian, beranggapan jika tidak melepaskan kehidupan berumah tangga dan
tidak memisahkan diri dari kebiasaan duniawi, itu tidak memenuhi syarat. Maka
sebagai cara Xiulian dari pengikut Dafa ini, boleh dikatakan tidak pernah didapati
sebelumnya, tidak ada contoh. Saya dahulu terus saja mengatakan bahwa pengikut
Dafa dalam menjalani Xiulian tidak ada contoh, bukan saja kalian di dalam Xiulian
pribadi harus menempuh jalannya sendiri, bahkan bentuk Xiulian yang saya ajarkan
kepada kalian juga tidak ada referensi, jalan tersebut harus anda sekalian yang
merintisnya sendiri. Mengapa demikian? Anda sekalian dahulu di dalam Xiulian
mungkin semua telah menyadari, saya di dalam kondisi yang berbeda juga pernah
mengutarakan Fa yang begini, yaitu karena kewajiban sejarah yang dianugerahkan
kepada pengikut Dafa terlalu penting. Makhluk hidup yang dihadapi terlalu banyak,
tuntutan terhadap pengikut Dafa sangat tinggi sekali, dan juga bakat dasar dari
Yuanshen para makhluk hidup masa kini di atas dunia juga sudah unggul. Anda semua
tahu, kalian adalah pengikut Dafa bukan? Tergolong pengikut Dafa di masa pelurusan
Fa. Kewajiban dari "pengikut Dafa di masa pelurusan Fa" niscaya bukan main
besarnya, makna yang terkandung dari predikat ini amat besar. Bagaimana pengikut
Dafa dapat mencapai keagungan De yang begitu besar, hal tersebut niscaya telah
menentukan keistimewaan dari bentuk Xiulian kalian. Jika kalian tidak menggunakan
bentuk Xiulian yang demikian, atau menggunakan suatu cara Xiulian apa pun dari
masa lampau, maka pengikut Dafa di masa pelurusan Fa semuanya tidak dapat
mencapai tujuan Xiulian, tidak dapat menyelesaikan kewajiban penting dari misi yang
diembankan, lebih-lebih tidak dapat mencapai tingkatan yang ingin dicapai oleh
pengikut Dafa serta buah status yang ingin dihasilkan.
Maka dalam hal ini, terwujud ke luar sebuah masalah, adalah ekstrem sulit bagi
seseorang untuk melangkah ke luar dari kebiasaan duniawi dan berhasil Xiulian dari
tengah manusia, lagi pula sejarah tidak meninggalkan referensi apa pun, jika
berkultivasi mengikuti agama dulu ataupun sekarang tentu tidak akan berhasil. Orangorang sudah tahu bagaimana Biksu berkultivasi, bagaimana rahib Tao berkultivasi,
bagaimana pendeta agama Kristen, agama Katolik berkultivasi, bagaimana manusia di
dunia memercayai Dewa. Tentu saja percaya pada Dewa berbeda dengan orang
kultivasi yang menjalani Xiulian sendiri, karena dengan percaya pada Dewa, manusia
paling-paling hanya mendapat kepedulian dari Dewa dalam batas tertentu, diberikan
berkah bagi anda, atau manusia dunia yang istimewa baiknya dapat naik ke dunia
Dewa menjadi makhluk penghuni, namun mereka semua tidak memiliki buah status.
Kepercayaan yang umum tidak berarti Xiulian, sedangkan Xiulian harus menghasilkan
buah status, dapat juga dikatakan, setelah memiliki buah status dia sudah bukan lagi
makhluk secara umum di atas langit, dia niscaya memiliki kedudukan Dewa. Lagi pula
pengikut Dafa dituntut untuk memiliki buah status yang unggul, dikarenakan kewajiban
yang besar seyogianya telah mendorong praktisi Xiulian ke tingkat itu, sehingga harus
memikul kewajiban yang begitu besar, maka tingkat kesulitan yang terwujud menjadi
amat besar. Yang saya katakan di sini bukan tingkat kesulitan yang dipaksakan oleh
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kekuatan lama, melainkan taraf kesulitan yang disebabkan oleh cara Xiulian itu sendiri.
Dalam kenyataan kalian sudah merasakan kesulitan dan penderitaan yang ditanggung
dari cara Xiulian tersebut. Dalam proses Xiulian, segala aspek dari kalian selalu berada
dalam terpaan beragam sifat hati manusia, berbagai kepentingan dan berbagai konsep.
Dari semua itu terwujud sifat hati manusia yang sulit dikikis, saat diri sendiri tidak
rasional dan tidak sadar jernih, yang disebabkan oleh Qing dan kesesatan. Dalam
kenyataan berupa tekanan terhadap pengikut Dafa yang datang dari keluarga,
masyarakat, pekerjaan, Xiulian, dan juga tambahan dari luar di tengah penganiayaan
ini, serta kesulitan yang ditimbulkan dari berbagai aspek di tengah penganiayaan ini.
Sesungguhnya ini adalah bagian yang dapat kalian rasakan sendiri, masih ada bagian
yang tidak dapat dirasakan. Kelihatan hal-hal yang kalian lakukan biasa-biasa saja,
kelihatan hal-hal yang kalian lakukan seolah-olah juga dapat dilakukan oleh manusia
biasa dengan jalan menanggung penderitaan. Padahal tidaklah sama, satu hal yang
sama niscaya akan berbeda bila dilakukan oleh pengikut Dafa dan dilakukan oleh
manusia biasa, penanggungannya juga berbeda.
Dilihat secara permukaan kondisinya sama, namun hakikinya tidak sama,
mengapa begini? Saya angkat sebuah contoh. Di berbagai tempat di atas dunia ada
sebagian orang penganut agama Kristen, setiap tiba saatnya hari Yesus dilanda
kesengsaraan, mereka akan mengadakan sebuah kegiatan. Ada yang memaku dirinya
di atas salib. Tujuan mereka berbuat demikian mungkin ingin memperlihatkan kepada
Dewa: saya juga telah menanggung penderitaan semacam ini. Itu mutlak tidak sama
dengan Yesus dilanda kesengsaraan. Mengapa tidak sama? Saat Yesus dipaku di atas
salib, manusia tidak dapat melihat dia sedang menebus dosa bagi umat manusia,
karma dosa yang amat besar dan banyak sekali dari manusia di dunia semua tertimpa
di atas tubuhnya, bukan main banyaknya, bukan main besarnya, densitasnya amat
padat, ini barulah letak sebab dari penderitaannya yang amat besar. Sekalipun ketika
itu dia tidak mengalami siksaan juga tidak bisa berdiri dengan stabil, penanggungan
beban yang terlalu berat membuat dia menarik napas pun sangat sulit. Penderitaan
yang terefleksi dari tekanan karma dosa amat besar dari para makhluk hidup,
rangsangan yang mengerikan di dalam pikiran, efek cedera yang ditimbulkan terhadap
setiap sel dalam tubuh, semua itu bukanlah sesuatu yang sanggup ditanggung oleh
manusia. Ini bukanlah hal yang dapat ditanggung oleh orang biasa di atas bumi. Dalam
keadaan begitu menderita dipakunya lagi di atas salib, coba pikirkan bagaimana
perasaannya? Satu hal yang sama, tidak semudah yang dapat dibayangkan oleh
manusia biasa. Kelihatannya sangat mirip dengan hal-hal manusia biasa,
sesungguhnya keadaan di belakangnya sama sekali berbeda, terpaut jauh sekali.
Walaupun Shifu telah mengurangi karma berat semula dari pengikut Dafa, tetapi
kewajiban yang dipikul oleh pengikut Dafa adalah sangat besar, oleh sebab itu pengikut
Dafa di dalam Xiulian selain menanggung kesulitan yang ditimbulkan oleh karma
tertentu, pada dasarnya adalah penderitaan yang terefleksi dari Xinxing-nya yang dapat
meningkat atau tidak. Penganiayaan ini adalah dipaksakan oleh kekuatan lama, tidak
termasuk dalam kebutuhan pelurusan Fa, sekalipun demikian anda sekalian juga telah
melangkah maju. Tak peduli betapa sulit dan pahitnya jalan ini, anda sekalian pantang
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mundur dari kesulitan-kesulitan tersebut, tetap melangkah di atas jalan Dewa. Tentu
saja ada yang jalannya terjatuh-jatuh, sebentar jatuh ke kiri, sebentar jatuh ke kanan;
ada yang jalannya lebih baik dan lebih mantap. Tak peduli bagaimanapun, situasi
keseluruhan dari Xiulian pengikut Dafa serta situasi pengikut Dafa membuktikan
kebenaran Fa adalah sangat mantap. Dalam pandangan mata Dewa, situasi Xiulian
pengikut Dafa tak dapat dibendung. Dapat juga dikatakan, tak peduli betapapun
sulitnya jalan ini untuk ditempuh, walaupun di dalam sejarah tidak ada cara Xiulian
yang demikian, pengikut Dafa juga telah menerobos maju. Kalian di dalam
membuktikan kebenaran Fa ada banyak bagian kelihatannya sama dengan bentuk
manusia biasa, sangat mirip, tetapi faktor di belakangnya, titik tolak, kewajiban yang
dipikul, tujuan yang ingin dicapai dari hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa, semuanya
berbeda sama sekali dengan manusia biasa.
Dewasa ini berhubung unsur kekuatan lama serta penyekatan dan gangguan
dalam masyarakat manusia yang disebabkan oleh unsur kekuatan lama, Dewa tidak
dapat secara terang-terangan muncul di sini, makhluk hidup juga tidak diperkenankan
melihat iblis yang mengganggu serta perwujudan dari pemusnahan mereka yang
dijatuhkan ke bawah, kondisi yang berbeda total antara orang Xiulian dan manusia
biasa juga senantiasa ditutupi dalam penyekatan, sebelum tibanya Fa meluruskan
dunia manusia, kejahatan terus saja melakukan hal-hal yang merusak. Pelurusan Fa
dilakukan di tempat manusia ini mutlak bukan demi memikat pengikut Dafa dan
pelurusan Fa itu sendiri. Diciptakannya lingkungan Triloka adalah untuk digunakan bagi
pelurusan Fa, tujuannya ialah menjadikan tempat ini sebagai arena pelurusan Fa, agar
tidak mengganggu komunitas Dewa, maka baru memanfaatkan lingkungan semacam
ini, menggunakan cara manusia semacam ini untuk membuktikan kebenaran Fa. Tetapi
tidak berarti menyetujui gangguan kekuatan lama terhadap pelurusan Fa, tidak berarti
menyetujui seperangkat pengaturan dari mereka itu. Masyarakat manusia semua
berada dalam kesesatan, orang-orang tidak dapat melihat wujud asli alam semesta,
tidak dapat melihat keadaan sesungguhnya dari kehidupan. Ini adalah kondisi
kehidupan pada tingkat ini, tetapi keadaan di tengah pelurusan Fa ditangani oleh Dafa,
berubah seiring tuntutan Dafa menyelamatkan makhluk hidup. Sesungguhnya saat ini
pengikut Dafa melaksanakan hal Dewa memang diharuskan, karena Xiulian pribadi
pengikut Dafa sudah bukan nomor satu, di dalam pelurusan Fa, menyelamatkan
makhluk hidup dan rekonstruksi maha cakrawala barulah merupakan tujuan. Hal-hal
pelurusan Fa dan hal-hal penyelamatan makhluk hidup harus dilakukan, maka harus
menjebol rintangan lingkungan semacam ini, untuk membuktikan kebenaran Fa. Dalam
keadaan di mana tidak dapat sepenuhnya seperti Dewa melihat perubahan hakiki diri
sendiri di dalam Xiulian, malah terus melangkah maju di tengah gangguan dan cobaan
penderitaan untuk memutuskan keterikatan hati, dengan mengandalkan pikiran lurus
yang dihasilkan dari belajar Fa yang terus-menerus, dapat melangkah maju seperti ini
adalah sangat sulit. Tetapi secara keseluruhan pengikut Dafa telah melangkah maju.
Terutama dalam beberapa tahun penganiayaan terhadap pengikut Dafa yang diatur
oleh kekuatan lama ini, dapat melangkah maju adalah luar biasa. Pengikut Dafa secara
keseluruhan benar-benar telah melangkah maju. Tak peduli di dalam periode ini telah
terjadi peristiwa apa pun pada kalian, bahkan timbul beberapa peristiwa yang sungguh
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tidak seharusnya terjadi, timbul beberapa peristiwa yang membuat anda sekalian tidak
puas, tetapi secara keseluruhan selayaknya sangat baik, secara keseluruhan sedang
terus melangkah ke depan.
Jalan masih belum selesai ditempuh sampai paling akhir, penganiayaan ini masih
belum berakhir, maka jalan kalian masih harus ditempuh ke depan. Jalan yang tersisa
saya kira anda sekalian juga sudah ada suatu gambaran di dalam hati. Saat ini banyak
kejahatan yang menganiaya pengikut Dafa dan mengganggu pelurusan Fa, menyesal
pun sudah terlambat; waktu mulanya mengapa hendak menganiaya Falun Gong? Jika
tidak menganiaya Falun Gong mana ada akibat semacam ini? Dapat juga dikatakan,
prospek dan masa depan yang terpampang di depan pengikut Dafa makin lama makin
cerah, hal ini kalian sendiri telah melihatnya. Perubahan situasi pelurusan Fa dari
segenap alam semesta juga sangat cepat, karena pelurusan Fa sedang bergerak ke
depan dengan melampaui segala waktu, makin lama makin mendekati yang disebut
ruang realitas ini, jarak dengan lingkup yang dapat terlihat oleh mata manusia sudah
makin dekat. Dari mikroskopis bergerak ke permukaan sudah makin dekat, lingkup
yang tersisa juga sudah sangat kecil. Tentu saja, meski lingkup yang tersisa dari
permukaan ruang dimensi manusia tinggal sedikit, namun anda semua tahu, unsur
terakhir tentu juga lebih tinggi, volume dari unsur yang menyekat jadi makin besar,
maka Dewasa ini setelah berkurangnya setan kacau-balau tingkat rendah, kekosongan
kejahatan telah dicukupi oleh unsur penyekat, meskipun kecepatan gerak maju
pelurusan Fa sedang dipercepat, tetapi daya hambatan masih eksis. Biarpun
bagaimana, dewasa ini seolah-olah kebenaran dan kejahatan berdiri di kedua sisi
timbangan, kejahatan sekarang sama sekali sudah hilang keseimbangan, proporsi di
pengikut Dafa ini telah menekan satu sisi timbangan hingga hampir paling rendah.
Boleh juga dikatakan, pelurusan Fa dan Xiulian pengikut Dafa pasti menjadi kenyataan
yang sungguh-sungguh. Pekerjaan terakhir masih belum diselesaikan, bagi Xiulian
pribadi masing-masing, setiap langkah mungkin saja merupakan kunci bagi setiap
pengikut Dafa apakah dapat mencapai kesempurnaan. Saya pikir tak peduli akhirnya
sampai taraf yang bagaimana, sekalipun gangguan makin besar lagi, atau di dalam
pelurusan Fa membuat diri kalian telah mengerti sepenuhnya, kalian juga harus Xiulian
dengan terbuka dan penuh martabat, jangan terpengaruh oleh gangguan peristiwa apa
pun dari kedua aspek positif maupun negatif, jangan sekali-kali terganggu oleh
perubahan membaik yang dihantarkan oleh situasi ataupun munculnya suatu situasi.
Sesungguhnya sampai hari ini anda sekalian sudah sangat berkepala dingin, ada
banyak hal sudah dapat dihadapi dengan menggunakan pikiran lurus, berpikir dengan
tenang, di bawah efek pikiran lurus telah menstabilkan dengan mantap situasi
keseluruhan pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa. Karena anda sekalian telah
matang, ada banyak hal juga sudah dimengerti, dengan demikian membuat gejolak
gangguan apa pun juga tidak dapat bangkit, maka unsur kejahatan tidak ada peluang
untuk dapat menyusup. Di antara pengikut Dafa begitu ada suatu sifat hati manusia
yang terefleksi ke luar, niscaya merupakan tempat bagi kejahatan untuk menyusupi
peluang, kejahatan akan memanfaatkan hal ini untuk melakukan hal buruk yang ingin
mereka lakukan. Jika sifat-sifat hati manusia dari pengikut Dafa tinggal sedikit, pikiran
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lurus telah kuat, semuanya sudah sangat tenang dan sangat stabil, maka kejahatan
juga tidak ada kesempatan yang dapat dimanfaatkan, dengan demikian membuat
situasi pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa makin stabil, terutama dalam satu
periode belakangan ini, di intern pengikut Dafa jarang sekali muncul suatu peristiwa
yang membuat gejolak. Saya tidak hanya mengatakan perihal di luar daratan Tiongkok,
pengikut Dafa di dalam daratan Tiongkok juga demikian, juga makin lama makin stabil.
Tentu saja, namanya Xiulian, pasti masih ada beberapa keterikatan hati manusia
yang terefleksi ke luar, karena yang Xiulian adalah manusia, bukan Dewa. Seyogianya
adalah manusia yang Xiulian, tentu ada sifat-sifat hati manusia yang tampil ke luar di
dalam Xiulian, maka akan terlihat sejumlah fenomena yang tidak gigih maju. Terutama
ada sebagian praktisi mudah tersinggung, juga ada sebagian praktisi pikiran lurusnya
masih kurang, telah dimanfaatkan oleh kekuatan lama untuk melakukan sejumlah hal
yang tidak baik. Melalui pelajaran ini, selanjutnya di dalam membuktikan kebenaran Fa
anda sekalian akan bisa memerhatikan, tidak lagi dimanfaatkan oleh unsur kejahatan.
Terutama praktisi yang tidak belajar Fa, yang pikiran lurusnya tidak kuat namun pikiran
manusianya terlalu banyak, tiada hentinya melakukan hal yang tidak baik, saya beri
tahu kalian, kesempatan yang terletak di depan anda makin lama makin sedikit. Saya
tahu walaupun kalian telah melakukan banyak hal yang tidak pantas terhadap Dafa,
namun anda juga tidak ingin benar-benar meninggalkan Dafa, akan tetapi di saat
semua ini telah berakhir, di saat pengikut Dafa mencapai kesempurnaan, lalu anda
bagaimana? Sebelum ini masih akan terjadi penyisihan besar-besaran bagi umat
manusia. Menghadapi penyisihan ini, anda bagaimana? Shifu tahu perihal apa pun,
namun apa pun juga tidak saya katakan, kalian boleh saja menampilkan diri sendiri di
dalam positif maupun negatif. Apakah anda dengan penuh martabat menjadi seorang
pengikut Dafa, ataukah anda terikat pada satu sisi manusia. Di tengah manusia biasa
anda boleh hidup dengan mengejar tujuan apa saja yang didambakan oleh manusia,
juga boleh hidup dengan tercela di dalam kegelapan karena rasa takut, akan tetapi
selayaknya sudah melangkah masuk ke dalam Dafa, saya berharap anda masih ada
kesempatan untuk diselamatkan, dari itu saya terus beri kesempatan bagi anda, beri
kesempatan. Saya terus saja beri kesempatan bagi anda, namun dapatkah anda
menjadi pengikut Dafa, maukah anda kesempatan yang diberikan ini, dapatkah anda
membangkitkan akal budi untuk hidup demi diri sendiri, sampai hari ini sudah tidak ada
kesempatan apalagi yang terus-terusan diulur. Sekalipun anda sekarang mulai
mencukupi semua kekurangan itu dan mengejar ke depan, kesempatannya juga hanya
tinggal sedikit, setelah lewat satu periode waktu, saya kira kesempatan yang sedikit ini
juga hilang semuanya.
Sekarang segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa di dalam anti
penganiayaan, membuat orang-orang di dunia sangat tergetar. Orang-orang semua
telah melihat ketangguhan, kebaikan dan kesabaran yang besar serta akal budi dari
pengikut Dafa yang ditampilkan dalam penindasan yang beringas. Banyak orang juga
berkata, praktisi Falun Gong sungguh luar biasa, begitu teguh, telah menahan
kejahatan yang begitu besar. Penindasan dari segenap pemerintahan yang dikuasai
oleh partai yang paling jahat dengan mencurahkan segenap kekuatan, pengelabuan
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terhadap publik dari segenap mesin propaganda negara secara merambah langit dan
menyelimuti bumi dengan menciptakan kebohongan-kebohongan, membuat hampir
seluruh rakyat telah terlibat dalam penganiayaan. Di dalam penindasan yang sifatnya
paling jahat, di tengah teror merah yang begitu bengis, pengikut Dafa dapat
menahannya untuk melangkah maju, ini benar-benar membuat orang-orang di dunia
menatapnya dengan pandangan kagum. Sesungguhnya orang-orang di dunia hanya
dapat melihat satu sisi yang nyata. Mereka tidak dapat memahami inti pengikut Dafa
dan kandungan makna dari Dafa, tidak dapat memahami kondisi pengikut Dafa sebagai
orang Xiulian, akan tetapi perwujudan nyata ini juga sudah cukup membuat orangorang yang menyatukan barisan dengan kejahatan, orang-orang yang rasionya tidak
jelas menjadi sadar jernih. Mengapa pengikut Dafa dapat melakukannya begitu luar
biasa? Mengapa pikiran lurus mereka dapat begitu teguh di dalam penganiayaan ini?
Mengapa dapat membuat kejahatan menjadi runtuh sendiri di dalam penganiayaan
terhadap pengikut Dafa? Karena ini adalah kehidupan dengan Fa lurus dan kesadaran
lurus yang diciptakan oleh Dafa, adalah pengikut Dafa yang memiliki fondasi kokoh dan
mendalam, yang melangkah di atas jalan Dewa dengan mengemban misi.
Sesungguhnya hal ini telah membuat situasi di atas dunia telah terjadi perubahan
sebelum tibanya arus dahsyat pelurusan Fa dari Dafa, lagi pula segala sesuatu yang
ditampilkan oleh pengikut Dafa dengan pikiran lurus dan perbuatan lurus, juga telah
menebarkan medan Dafa di dalam ruang realitas ini, medan tersebut sudah
memerankan fungsi positif yang amat besar. Karena anda sekalian masih berada
dalam proses Xiulian, seandainya diganti dengan suatu cara, perwujudan dari medan
tersebut sudah memerankan fungsi sebagai pengendali utama. Kalau bukan karena
kalian masih ada jalan yang belum selesai ditempuh, maka medan yang lurus dari Dafa
ini sudah dapat membuat unsur kejahatan apa pun di atas dunia dan segala unsur
yang tidak lurus di masa lalu semuanya tercerai-berai, musnah dan menyingkir dari
tempatnya. Anda semua sudah melihat, pada awalnya kejahatan menganiaya Falun
Gong, betapa agresif dan jahatnya dia, mengapa sekarang penampilannya sudah tidak
sama? Karena kejahatan dan beragam unsur yang menopang orang jahat serta medan
yang dahulu mereka bentuk telah dimusnahkan, sedangkan unsur raksasa yang lurus
dari pengikut Dafa sudah sedang mengekang dan memusnahkan kejahatan itu, orangorang jahat sudah dalam keadaan panik dan bingung.
Dapat juga dikatakan, dalam perubahan yang raksasa ini, ada sebagian orang
yang masih tidak sadar, sudah seharusnya menjadi sadar jernih, harus mengetahui
dengan jelas apa yang diri sendiri sedang lakukan. Prinsip yang saya Li Hongzhi
utarakan, adalah prinsip dalil yang tidak pernah diutarakan selama ribuan tahun, jutaan
tahun, tak peduli siapa menyelamatkan manusia, tak peduli ada berapa banyak Sang
Sadar turun ke bumi, tak peduli ada berapa banyak Dewa yang menyadari dengan
jelas akan kebenaran. (Tepuk tangan) Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh
manusia biasa. Xiulian pengikut Dafa serta apa yang dimanifestasikan dan
ditampilkannya dalam proses Xiulian, serta apa yang dapat dibuktikan dan disadari
oleh diri sendiri, semua ini bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia biasa,
juga bukan sesuatu yang dapat diperbandingkan dengan kondisi Xiulian dahulu,
terutama penyelamatan manusia yang berskala begitu besar serta bentuk Xiulian yang
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longgar semacam ini, khususnya kondisi Xiulian seseorang yang ditampilkan di bawah
kepengurusan yang longgar ini, semua ini belum pernah ada sebelumnya. Yaitu
dipandang dari aspek mana pun juga seharusnya membuat anda tenang, benar-benar
berpikir akan diri sendiri, mengenali dengan sadar jernih tentang situasi penyebaran
Dafa secara luas di hari ini.
Sejak 20 Juli tahun 1999 sampai sekarang, situasi berubah dengan tiada hentinya.
Anda sekalian telah melihat, situasi Dafa meluruskan Fa dalam alam semesta berubah
jadi makin lama makin cepat, juga makin lama makin terwujud dalam realita manusia ini.
Tetapi masih saja ada sebagian praktisi, tentu, yang saya katakan juga termasuk
praktisi di daratan Tiongkok, yaitu di mulutnya berkata: "Kita harus mengikuti proses
pelurusan Fa. Shifu mengatakan demikian, kita juga berbuat demikian." Sesungguhnya
di saat perlu melakukan sesuatu, saya belum tentu mengatakan dengan jelas bahwa itu
adalah situasi baru. Anda sekalian juga tahu, di dalam membuktikan kebenaran Fa
memang benar ada suatu perubahan situasi, ini merupakan keniscayaan. Shifu saat
meluruskan Fa dan sebelum meluruskan Fa tentu tidak sama, hal apa pun bila
dilakukan atau tidak dilakukan, hingga di dalam proses sedang dilakukannya, juga akan
berubah secara berangsur-angsur, hal yang ruang lingkupnya luas akan ada suatu
perubahan situasi.
Anda sekalian juga mengatakan akan mengikuti proses pelurusan Fa, akan tetapi
setelah terbitnya "Sembilan Komentar", ada banyak praktisi masih tidak memahami.
Kemudian saya telah menulis lagi dua buah artikel, di antaranya "Memutar Roda
kepada Dunia Manusia". Saat itu anda sekalian sepertinya telah memahami seketika:
"Oh, Shifu telah berbuat begini, maka kita juga harus berbuat begini." Sesungguhnya
bila pengikut Dafa berpikir sejenak dengan tenang, tanpa menggunakan hati manusia,
maka seketika akan memahami, apakah anda sekalian dapat mencapai kesempurnaan
dengan membawa kepercayaan terhadap PKT dan pemahaman bahwa "PKT yang
menindas pengikut Dafa adalah baik?" Mutlak tidak mungkin bukan? Terutama
"Sembilan Komentar", kita pengikut Dafa semua sudah membacanya, jika memang
PKT adalah benda semacam ini, ada berapa banyak orang di dunia disesatkan olehnya
sehingga tidak percaya kepada Dewa? Ada berapa banyak orang mengikutinya
menganiaya pengikut Dafa dan berbuat dosa terhadap Dafa? Apakah boleh tidak
menyelamatkan orang-orang dari bagian ini? Apakah boleh menyetujuinya? Maka saya
lihat ada sebagian praktisi masih menggunakan hati manusia merintangi diri sendiri,
masih ada yang pikiran lurusnya kurang, beranggapan ini adalah melibatkan diri dalam
politik, oleh sebab itu saya baru menulis kedua artikel tersebut. Meskipun demikian,
saya tahu di daratan Tiongkok masih ada sekelompok praktisi yang dikuasai oleh hati
manusia, tidak ingin memahaminya. Sesungguhnya bukankah ini merupakan sifat hati
yang tidak dapat dilepas, yang ditimbulkan oleh rasa takut dan keterikatan terhadap
kepentingan? Di tengah penyelamatan telah dibuka pintu kemudahan yang paling
besar, bukankah telah dikatakan, dengan menggunakan nama samaran juga boleh
membuat pernyataan? Menggunakan nama apa pun tidak menjadi masalah. Yang
dilihat oleh Dewa adalah hati manusia. Manusia timbul pikiran apa, melakukan hal apa,
Dewa dapat melihatnya. Yang terdapat sebab-sebab objektif menggunakan nama apa
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saja juga tidak jadi masalah, sebenarnya nama seseorang di bumi tidak disebut-sebut
di atas langit, manusia di bumi memberi nama kepada seseorang, apakah Dewa juga
ikut menyebutnya? Tidak akan demikian. Lagi pula nama orang yang sama juga
banyak. Manusia di bumi telah diberi nomor, mereka menyebut nomornya. (Hadirin
Tertawa)
Mengenai hal ini bukan berarti sebagian praktisi tidak dapat mengikuti
perkembangan situasi, juga bukan pikiran mereka lamban, melainkan ada sebagian
orang kesadarannya diganggu oleh unsur-unsur partai jahat, terdapat unsur-unsur
partai jahat yang sedang berperan, di dalam kebudayaan partai yang diciptakan oleh
partai jahat mereka telah dirancukan penalarannya untuk mengenali dengan jelas
partai tersebut. Kebudayaan yang bermetamorfosis ini adalah terbentuk sejak SD, SMP
hingga Dewasa, bahkan sejak anda mulai bisa mengingat sesuatu, terus berlangsung
secara keseluruhan diindoktrinasi dengan mempunyai tujuan. Dapat juga dikatakan,
sekarang orang-orang di daratan Tiongkok semuanya juga berpikir dengan
menggunakan kebudayaan partai. Tentu saja di dalam pelurusan Fa jika partai jahat
PKT tidak menganiaya Falun Gong, maka tidak jadi masalah, karena banyak budaya
dan penalaran yang kabur pemahamannya semua dapat diluruskan kembali secara
alami di tengah pelurusan Fa, dalam hal ini juga tidak membutuhkan orang Xiulian
berbuat sesuatu, sebagai roh jahat dari partai tersebut juga dapat dibuatnya menjadi
lurus sehingga dapat terselamatkan. Maka begitu dia menganiaya Falun Gong, dia
niscaya telah menjadi roh yang paling jahat di tengah pengikut Dafa membuktikan
kebenaran Fa, di tengah Dafa meluruskan Fa. Dengan demikian pengikut Dafa harus
mengenalinya dengan jelas, orang-orang di dunia yang dijadikan wakilnya juga harus
menyatakan sikap, ingin berjalan mengikuti iblis jahat ini ataukah memilih kecerahan
dan kehidupan abadi, untuk hal ini sudah harus dipahami dengan sadar jernih. Dewa
justru ingin membasminya dari tengah manusia, lagi pula dia dalam beberapa tahun ini
betul-betul sedang menganiaya pengikut Dafa dan mengganggu pelurusan Fa secara
ekstrem jahat. Lalu mengapa orang-orang di dunia perlu menyatakan sikap? Karena
orang-orang semua pernah mengatakan, jika berjalan mengikuti dia, di saat orang
bersumpah untuk masuk partai, liga pemuda maupun barisannya, semua harus
mengacungkan tinju sambil mengucapkan sumpah, ingin berjuang seumur hidup demi
komunisme jahat, dan mempersembahkan nyawa demi partai garang. Roh jahat partai
garang juga memanfaatkan hal ini menganiaya manusia hingga meninggal. Roh jahat
mengatakan bahwa dia kala itu sudah membuat jaminan, dia mengatakan telah
menyerahkan jiwanya kepada mereka, maka mereka memanfaatkan hal ini untuk
menganiaya manusia. Lagi pula unsur-unsur partai garang juga eksis di dalam pikiran
dan tubuh orang-orang yang tidak mengenali dia dengan jelas, maka apakah benar bila
tidak mengenalinya dengan jelas? Seyogianya harus dikenali dengan jelas kemudian
dilenyapkannya.
Tentu saja, saya dahulu belum mengangkat masalah partai jahat PKT ini secara
begitu jelas, karena pada waktu itu sedang terus-menerus memberikan kesempatan
bagi semua makhluk hidup, juga termasuk roh jahat dari partai garang ini. Masih ada
satu sebab ialah ketika itu banyak sekali unsur-unsur kejahatan dari luar ikut serta
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mengganggu Dafa dan menganiaya pengikut Dafa. Dalam menghadapi beraneka
ragam kehidupan jahat raksasa yang banyak sekali yang ditekan masuk ke dalam
Triloka, cara yang terbaik adalah dengan memusatkan kekuatan memberantas mereka.
Setelah selesai diberantas, maka harus dicomot siapa yang menyebabkan iblis-iblis
jahat tersebut datang. Siapa gerangan yang mencetuskan penganiayaan Falun Gong di
atas dunia, dan juga terus saja berperan sebagai pengendali utama? Tepat adalah
partai yang jahat ini beserta badut kecil sampah masyarakat di tengah manusia. Badut
kecil juga pentolan iblis betul adalah kepala partai tersebut, iri hati membuat dia
memelopori perbuatan jahat terhadap pengikut Dafa di atas dunia. Sosok roh di tingkat
rendah yang bereinkarnasi dalam rahim manusia ini, dia sendiri apa pun tidak ada yang
dapat diperhitungkan, sifat irinya cocok sekali untuk diperalat oleh roh jahat partai
garang. Orang jahat dan roh jahat saling berzina. Orang jahat memelopori, sedangkan
roh jahat partai garang adalah pembantai sesungguhnya yang merasuk di tubuh
manusia menganiaya pengikut Dafa. Segala unsur jahat yang datang dari luar Triloka
juga memanfaatkan roh jahat partai garang bersamaan menganiaya pengikut Dafa, di
tengah penganiayaan segala kejahatan juga bercampur baur di dalamnya. Yang saya
utarakan ini anda sekalian sudah mengenalinya. "Sembilan Komentar" juga telah
dipublikasikan dalam waktu yang cukup lama, banyak praktisi sudah sangat jelas.
Di dalam pelurusan Fa pasti ada perubahan situasi yang tiada hentinya. Ada
orang bertanya kepada saya: "Shifu, kita sekarang harus memasuki sebuah situasi
yang bagaimana?" Saya katakan: "Kalian lakukanlah hal-hal yang sekarang perlu
dilakukan." Pelurusan Fa alam semesta tidak harus segera berubah dengan kapan saja
menghendaki ia berubah. (Hadirin Tertawa) Di tengah pelurusan Fa di saat perlu terjadi
suatu perubahan, pasti akan ada sebuah situasi yang tampil ke luar, akan tetapi di saat
munculnya situasi baru, juga dapat menyentuh keterikatan dari sejumlah sifat hati
manusia. Karena yang sedang Xiulian adalah manusia, keterikatan yang belum
disingkirkan akan berperan, maka akan ada semacam emosi yang tidak tepat terefleksi
dari dalam hati manusia, bahkan bisa juga salah menyamakannya dengan pemahaman
manusia biasa. Setelah munculnya "Sembilan Komentar" beberapa saat, ada praktisi
yang tidak memahami berkata, apakah kita telah melibatkan diri dalam politik, dan lainlain. Sesungguhnya hal-hal apa pun juga dapat dikatakan menjadi "berpolitik" oleh
orang jahat yang menganiaya anda, hal apa pun yang anda lakukan juga dapat
dipelintir, karena dia ingin menganiaya anda, dia justru ingin berlaku berandal terhadap
anda, maka apa pun yang anda katakan dapat sebaliknya dimanfaatkan oleh dia untuk
memfitnah, hal yang lebih bagus lagi yang anda lakukan juga dapat dikatakan sebagai
hal buruk olehnya. Di saat anda menyingkap penganiayaannya, dia niscaya akan
mengatakan anda terlibat dalam politik, untuk membangkitkan hati manusia, mencari
alasan untuk penganiayaan. Jangan sampai tergerak di saat orang jahat mengatakan
sesuatu, manusia biasa tidak dapat menggerakkan orang Xiulian, orang Xiulian tentu
tidak dapat digerakkan oleh manusia biasa. Segala sesuatu yang kalian alami, benarbenar telah membuat kalian lebih arif. Segala unsur apa pun yang ingin mengganggu
Dafa, merusak situasi pengikut Dafa dalam membuktikan kebenaran Fa dan
menyelamatkan makhluk hidup, saya pikir mulai sekarang sudah tidak dapat lagi
menggoyahkan pengikut Dafa. Terutama pada satu periode belakangan ini, ada
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banyak hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa, saya pada dasarnya tidak ikut campur,
juga jarang berbicara, karena dalam melakukan sesuatu kalian semua sudah tahu
harus bagaimana dilakukannya. Seiring dengan proses pelurusan Fa anda sekalian
seyogianya lakukanlah.
Setiap orang juga mempunyai jalan sendiri untuk membuktikan kebenaran Fa.
Ada banyak praktisi bersatu padu menyelenggarakan berbagai media, ada banyak
praktisi telah mengorganisasi bentuk pembuktian kebenaran Fa yang begini, ataupun
bentuk klarifikasi fakta dan anti penganiayaan yang begitu, maka anda lakukanlah.
Saya tahu pada satu periode akhir-akhir ini, anda sekalian melakukannya dengan
sangat baik, lagi pula makin lama makin baik. Shifu sungguh merasa gembira. Ada
kalanya melihat-lihat internet, melihat surat kabar dan televisi, mendengar atau melihat
hal-hal yang kalian lakukan itu, terasa sangat terharu. Saya dahulu jarang mempunyai
perasaan hati semacam ini, karena sekarang situasi berubah dengan sangat cepat,
pengikut Dafa semuanya telah matang, sisi lurus yang ditampilkan benar-benar luar
biasa. Terutama praktisi yang mengklarifikasi fakta di Manhattan, di tengah cuaca yang
sangat dingin, di bawah situasi yang sangat sulit, dalam keadaan di mana berbagai
persyaratan dan dana yang tidak mencukupi, pengikut Dafa telah mengatasi
bermacam-macam kesulitan untuk melakukan hal klarifikasi fakta, menyelamatkan
makhluk hidup dan membuktikan kebenaran Fa, tekad baja yang ditampilkan
menggetarkan langit dan bumi. Semua Dewa betul-betul telah melihatnya, luar biasa,
sungguh luar biasa. Tentu saja, dalam lingkungan lain juga sama demikian. Yang
senantiasa mengklarifikasi fakta dan membuktikan kebenaran Dafa di depan konsulat
dan di berbagai lingkungan, pengikut Dafa di mana pun juga memancarkan sinar
berkilauan, semuanya sedang memerankan fungsi pembuktian kebenaran Fa.
Saya tidak bicara lebih banyak lagi. Waktu yang tersisa bila kalian ingin
menanyakan sesuatu, ikuti saja cara lama. (Tepuk tangan) Anda sekalian boleh
menulis di lembaran kertas dan serahkan ke sini. Saya berikan jawaban bagi kalian,
khusus menghadapi keadaan sekarang ini, saya akan mengatasi sejumlah masalah
yang ada di depan mata. Anda sekalian ada pertanyaan apa, boleh serahkan lembaran
pertanyaan.
Pengikut: Mohon Guru terhormat menjelaskan secara terbuka tentang "Raja Sakral
Pemutar Roda." (Hadirin tertawa, tepuk tangan)
Shifu: Dahulu praktisi yang pernah membaca kitab agama Buddha mungkin tahu,
Buddha Sakyamuni di kala itu saat berceramah Fa pernah membicarakan "Raja Sakral
Falun," juga disebut "Raja Sakral Pemutar Roda." Sebutan "Raja Sakral Pemutar
Roda" lebih banyak dipakai di atas dunia, sedangkan "Raja Sakral Falun" merupakan
sebuah sebutan di atas langit.
Ketika itu Buddha Sakyamuni mengatakan bahwa "Raja Sakral Falun" adalah
seorang Tathagata yang memiliki kuasa supernormal paling besar, serta yang paling
berkemampuan di dalam alam semesta, Buddha Tathagata juga adalah raja Fa. Raja
dari dunia Buddha adalah Buddha Tathagata. Kita menyebut Buddha Tathagata adalah
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berdasarkan pengertian dari Xiulian dan pembuktian kesadaran semacam ini, Buddha
Tathagata mempunyai arti "datang dengan bertumpu pada kebenaran yang sesuai
kehendak hati," oleh sebab itu di atas dunia semua raja Fa disebut sebagai Tathagata.
Jika demikian dipahami dengan pengertian semacam ini juga betul, karena mereka
adalah yang menguasai kebenaran di tingkat tersebut, dia adalah yang tertinggi, yang
menguasai kebenaran tertinggi di tingkat dia itu di antara semua makhluk hidup yang
berada dalam lingkupnya, maka dia niscaya adalah raja Fa, yaitu raja dari makhluk
hidup pada tingkat itu atau bagian itu. Raja Fa ada banyak, tentu saja, bagi manusia
terdapat Tathagata yang tak terhitung jumlahnya, Raja Sakral Falun adalah satu di
antaranya. Mengapa Buddha Sakyamuni hanya menyinggung Raja Sakral Falun?
Karena Raja Sakral Falun akan turun ke dunia mengajarkan Fa menyelamatkan
manusia. Tentu saja anda sekalian mungkin masih mendengar, Buddha Sakyamuni
juga pernah mengatakan bahwa Maitreya akan turun ke dunia menyelamatkan
manusia. Sesungguhnya "Maitreya" adalah namanya, "Raja Sakral Pemutar Roda"
adalah sebutan rajanya, dengan perkataan manusia adalah gelar jabatan. (Shifu
tersenyum, tepuk tangan)
Saya dahulu pernah mengatakan kepada kalian, bahwa Dewa berbagai tingkat
yang dekat dengan Triloka, mereka akan diganti setelah sampai pada periode tertentu.
Dengan demikian pergantian itu akan mendatangkan sebuah masalah, yaitu,
pengenalan makhluk hidup di kalangan bawah terhadap Dewa seharusnya abadi, maka
tidak boleh ditafsirkan Dewa ini telah pergi, pergi ke mana Dewa ini manusia juga tidak
tahu, siapa pun juga tidak tahu lagi. Maka pergantian yang tiada henti semacam ini
bagi makhluk hidup dalam Triloka akan menyebabkan semacam kerancuan. Makhluk
hidup di kalangan bawah mempunyai Qing, maka akan merasa kebingungan. Mereka
akan berpikir: "Dewa yang saya percayai pergi ke mana? Oh dia telah pergi, setelah
dia pergi siapa yang memedulikan saya?" Akan timbul masalah yang begini. Oleh
sebab itu orang yang ingin diselamatkan oleh Dewa yang lalu, di saat Dewa
selanjutnya menggantikannya, dia juga harus berlanjut memedulikan orang tersebut.
Karena dia telah menggantikan Dewa yang lalu, maka bersamaan dia menggantikan
Dewa yang lalu, juga telah mengambil alih sebutannya, bahkan wujudnya. Wujud tidak
mutlak harus sama, tetapi pada dasarnya sama, akan sangat serupa, sangat mirip.
Dikatakan secara pokok, yang diambil alih adalah sebutan Dewa atau Buddha-nya,
manusia tahu akan Bodhisattva Guan Yin,1 ada berapa banyak Bodhisattva Guan Yin?
Mereka duduk di sana sekelompok, wah, seolah butuh banyak waktu baru dapat
menghitung berapa banyak jumlahnya. Tentang Buddha Sakyamuni ini sudah ada
berapa? Juga sudah sangat banyak, selama dua ribu lima ratus tahun banyaknya
sudah ada beberapa ribu. Buddha Amitabha sudah ada berapa? Yesus sudah ada
berapa? Santa Maria sudah ada berapa? Dewa langit primitif sudah ada berapa?
Banyaknya juga sudah sekelompok-sekelompok besar bila dilihat. Yang disebut di sini
bukanlah Fashen atau tubuh pisahan dan sebagainya. Karena jarak mereka dengan
Triloka sangat dekat, sekali mereka dekat dengan Triloka, Qing dari Triloka ini, dan
berbagai penampilan dari makhluk hidup dalam Triloka, serta unsur-unsur yang
1

Bodhisattva Guan Yin -- Avalokitesvara.
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direfleksikan oleh beragam konsep manusia di dunia, dapat terlihat langsung oleh
mereka, dapat langsung terefleksi ke tempat mereka, maka juga dapat mengganggu
mereka. Mereka adalah Dewa di luar Triloka, berbeda dengan makhluk hidup dalam
Triloka, tetapi jika terus berlanjut demikian juga akan timbul gangguan bagi mereka.
Anda sekalian tahu dahulu saya pernah membicarakan sebuah prinsip kepada
kalian, bahwa apa pun yang terlihat oleh seseorang, dia selalu mengisinya ke dalam
otak. Bila benda baik telah diisi dengan banyak dia adalah orang baik, benda buruk
telah diisi dengan banyak dia adalah orang jahat. Pengikut Dafa terus saja melihat
buku-buku Dafa, maka dia tentu adalah kehidupan dengan Fa yang lurus, sudah
berhasil berkultivasi menjadi Dewa dia niscaya adalah raja Fa. Dewa berada di tempat
yang tinggi mengamati penampilan makhluk hidup dalam Triloka, walaupun mereka
adalah Dewa, akan tetapi setelah melewati waktu yang panjang juga akan ada
gangguan bagi mereka. Meskipun terdapat perbedaan yang sangat besar antara
kehidupan dalam Triloka dengan mereka, namun juga dapat mengganggu mereka,
oleh sebab itu, Dewa di luar Triloka sampai periode waktu tertentu mereka akan diganti,
akan pergi meninggalkan tempat. Walaupun telah meninggalkan tempat, orang di
bawah yang ingin diselamatkan masih saja melafal nama mereka, misalnya, Yesus,
Sakyamuni, Bodhisattva Guan Yin, akan tetapi setelah Dewa pergi bagaimana jadinya?
Siapa yang memedulikan dia? Dengan perginya Dewa berarti benar-benar sudah tidak
memedulikan hal-hal apa pun yang semula. Maka sebelum dia pergi, dia akan
menyelamatkan satu orang ke atas untuk menggantikannya, diberikan keampuhan Fa
yang sama kepada orang tersebut, dilatih dan dihasilkannya sebuah wujud yang sama,
yaitu tubuh Dewa. Wujudnya sama, karena wujud yang dihasilkan oleh Dewa
sebelumnya diberikan kepadanya, maka sangat mirip dengan wujud Dewa sebelumnya,
ditambah lagi unsur dia sendiri, walaupun ada perbedaan tapi sangat mirip. Lagi pula
keagungan De dan belas kasihnya, keampuhan Fa dari tingkat Dewa-nya pada
dasarnya tidak beda seberapa, karena yang menggantikan harus dapat mencapai
tingkat tersebut, kemudian baru dapat menggantikannya. Tidak mungkin anda disebut
Mr. Zhang dia disebut Mr. Li, dan setelah anda naik ke atas, ditanya anda siapa, anda
jawab anda adalah Mr. Zhang bukan Mr. Li, itu tidak benar. Anda sudah harus sebagai
Bodhisattva Guan Yin, sebagai Yesus, sebagai Sakyamuni, sebagai Dewa langit
primitif, nama anda di bumi sudah tidak boleh disebut lagi. Dengan kata lain, setelah
sampai pada periode tertentu Dewa akan diganti, namun kedudukannya, sebutannya,
keagungan De-nya, tidak dapat diganti.
Lalu tentang Buddha Maitreya, anda sekalian tahu dalam dunia ini, ada banyak
orang yang berhasil kultivasi menjadi Buddha Maitreya. Dahulu ada seorang biksu
berkantong kain yang berhasil kultivasi menjadi Buddha Maitreya, ketika berada di
dunia dia selalu menggenggam sebuah kantong kain, untuk menampung nasi dan
makanan yang didapatkan saat meminta sedekah makanan, digantungnya di belakang
badan. Ketika itu biksu berkantong kain sering berkelana di sekitar kota Hangzhou.
Cuaca musim panas di daerah selatan sungai Yangtze lebih panas, maka dia sering
terbuka di bagian dada, menampakkan kulit perut, terlihat agak gemuk. Maka semenjak
saat itu, Buddha Maitreya di daerah Han Tiongkok muncul wujud yang demikian,
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karena di saat dia mangkat secara sempurna, dia pernah menulis sebuah sajak
"Maitreya, Maitreya, Maitreya sejati," menyebut dirinya adalah Maitreya. Orang awam
maupun biksu di waktu itu tidak memahami apa gerangan sesungguhnya, orang-orang
menganggap ini adalah reinkarnasi Maitreya: Oh, ternyata biksu berkantong kain
adalah reinkarnasi dari Maitreya. Padahal bukan reinkarnasi dari Maitreya, melainkan
dia telah berhasil kultivasi menjadi Maitreya. Di dalam agama Buddha tradisi Tibet
menghendaki Lama 2 berkultivasi menghadap seorang Dewa yang ditentukan,
tujuannya adalah seperti ini. Secara pokok mengapa begini, mereka tidak begitu jelas,
sesungguhnya tujuannya adalah demikian. Sekali berhasil dalam kultivasi maka akan
menjadi Dewa pengganti dari Dewa tersebut. Tetapi semuanya adalah Fu Yuanshen
yang berkultivasi, Fu Yuanshen yang menggantikan.
Dalam sejarah banyak yang telah berhasil kultivasi naik ke atas menjadi Buddha
Maitreya. Sesungguhnya semua juga adalah dipilih dan ditentukan, diutus ke bawah
dari dunia surga untuk berkultivasi. Maitreya adalah gelar Buddha, adalah sebutan Fa
dari seorang Buddha. Pada zaman Buddha Sakyamuni di antara pengikutnya ada satu
orang yang akan menunaikan kedudukan Maitreya, maka Buddha Sakyamuni telah
mengatakan perihal kelak di saat akhir Dharma, Buddha Maitreya akan turun ke bumi.
Padahal yang dikatakan bukan Maitreya pada saat itu, yang dia maksud ialah sebutan
Buddha ini beserta kelak akan ada seorang Buddha Maitreya turun ke bumi. Dengan
kata lain, jika itu sudah merupakan sebutan dari seorang Buddha, maka Dewa
penggantinya siapa sudah tidak memperkenankan manusia di dunia untuk mengetahui,
nama semulanya juga sudah tidak penting. Akan tetapi dengan berlalunya sejarah
sampai hari ini, semua makhluk hidup tahu omongan tentang Raja Sakral Falun dan
Buddha Maitreya akan turun ke bumi, jadi bagaimana sesungguhnya korelasi mereka,
hal tersebut menjadi sangat penting. Maitreya yang datang kali ini sesungguhnya siapa,
niscaya telah menjadi masalah yang diperhatikan oleh makhluk hidup. Dahulu bagi
manusia memang tidak boleh tahu perihal adanya peralihan sebutan Buddha, lebihlebih tidak memperkenankan manusia tahu Dewa yang berperan di dalamnya itu siapa.
Tetapi dibicarakan di kalangan Dewa, di antara pengikut Dafa, itu tidak ada masalah.
Maka dapat dikatakan, Maitreya yang dimaksud oleh Buddha Sakyamuni,
sesungguhnya adalah Buddha Maitreya yang hendak turun ke dunia menyelamatkan
manusia pada saat akhir dunia, pada saat terakhir dari umat manusia. Sesungguhnya
peristiwa ini juga diketahui oleh sebagian orang di atas dunia, bukan hanya di Timur, di
dalam masyarakat Barat juga ada sebagian orang tahu, yang benar-benar ingin datang
adalah Maitreya, karena saat ini Dewa yang mempunyai sebutan Buddha adalah satusatunya penolong bagi makhluk hidup alam semesta, dia adalah raja tertinggi dari raja
di antara ribuan raja di atas langit, dengan sebutan Buddha Maitreya menolong semua
makhluk hidup alam semesta. Jika dengan sebutan Buddha Maitreya, maka siapakah
dia di saat sebelum turun ke dunia? Dia turun dari tempat yang lebih tinggi, pernah
reinkarnasi pada banyak tingkat yang berbeda, dalam melangkah turun ke bawah
setingkat demi setingkat, pernah menjadi banyak ragam Dewa dari tingkat tersebut,
mereka semua mempunyai sebutan Fa dari tingkat yang berbeda di saat itu, ketika
2
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turun sampai lingkup Fa ialah Raja Sakral Falun, juga disebut Raja Sakral Pemutar
Roda. (Tepuk tangan)
Dalam keadaan umum, dari tingkat tinggi di atas langsung turun ke bawah
menggantikan seorang Dewa, hal semacam ini jarang sekali ditemukan, Dewa yang
sama tingkatnya langsung menggantikan di atas langit, keadaan ini juga jarang
ditemukan. Akan tetapi terbentuknya Dewa pada satu tingkat yang sama merupakan
hal yang normal, tidak harus semuanya dari bawah berkultivasi naik ke atas. Dapat
juga dikatakan, Dewa yang terbentuk secara normal pada lingkup atas sangat banyak,
yang diutus ke bawah kemudian berkultivasi lagi dari bawah naik ke atas, semenjak
adanya Triloka juga tidak sedikit, oleh sebab itu, cara pewarisan sebutan suatu Buddha
ataupun suatu Dewa, di kemudian sudah menjadi sangat umum. Raja Sakral Falun
adalah Maitreya yang turun ke dunia menyelamatkan manusia pada kurun waktu ini,
sedangkan Maitreya sudah merupakan sebutan bagi seorang Buddha. Sakyamuni
mengatakan di kala itu, bahwa Maitreya yang berada di antara pengikutnya saat itu
mempunyai buah status Bodhisattva, hal ini di dalam pikiran orang-orang, terutama di
dalam agama telah membentuk suatu pemahaman, sebelum Maitreya turun ke dunia,
buah statusnya adalah Bodhisattva, sekali turun ke dunia menyelamatkan manusia, di
saat mencapai kesempurnaan meraih buah status Tathagata, yaitu mencapai status
Buddha. Ini adalah prinsip umum yang dikatakan oleh Buddha Sakyamuni, bukan
keadaan seluruhnya dari Maitreya dan keadaan konkret dari seorang Maitreya yang
dimaksud. Sesungguhnya terhadap Raja Sakral Falun. Buddha Sakyamuni di kala itu
membicarakannya dengan sangat rinci dan banyak sekali. Anda sekalian tahu bahwa
kitab agama Buddha adalah disusun setelah Buddha Sakyamuni wafat lima ratus tahun,
dengan demikian bagi generasi berikutnya, ucapan-ucapan yang diwariskan perlahanlahan akan kehilangan banyak kata-kata yang dikemukakan oleh Buddha di kala itu.
Ketika dituliskan ke dalam kitab agama Buddha, ada banyak sudah bukan kata asli
yang diucapkan oleh Buddha Sakyamuni, lagi pula tidak dapat secara utuh
merefleksikan kondisi, waktu dan lokasi, ketepatan yang dimaksud dari ceramah
Buddha Sakyamuni di kala itu, maka tidak tercatat keadaan tentang Raja Sakral Falun
turun ke bumi secara menyeluruh.
Saya di sini tidak mengatakan kitab agama Buddha tidak baik, dahulu kitab
Buddha Sakyamuni dapat untuk Xiulian. Ada Buddha yang memedulikan. Tetapi
karena dunia manusia adalah dunia jahat dengan penuh racun, maka kalangan atas
menentukan, Fa yang ditinggalkan bagi manusia di dunia tidak boleh seutuhnya
berbentuk kitab sejati. Maka banyak kata-kata asli yang diucapkan oleh Buddha
Sakyamuni tidak dapat dicatat saat itu. Dikatakan dengan perkataan manusia ini adalah
kehendak langit, dikatakan dengan perkataan Dewa adalah kebutuhan pelurusan Fa.
Mengapa kata-kata asli yang diucapkan Yesus juga disusun oleh generasi berikutnya
dengan mengingat-ingatnya kembali? Mengapa Lao Zi seumur hidup membabarkan
Tao hanya meninggalkan lima ribu perkataan? Justru karena tidak boleh meninggalkan
kitab sejati seutuhnya kepada dunia jahat, adalah Dewa yang lebih tinggi tidak
mengizinkan ditinggalkan kitab sejati seutuhnya bagi manusia. Sesungguhnya tidak
meninggalkan kitab sejati bagi manusia, pertama karena masyarakat manusia bukan
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masyarakat Dewa, Triloka sudah seharusnya adalah dunia dengan prinsip kontra.
Peninggalan kitab sejati bagi Dewa merupakan semacam penghinaan. Hanya pada
lingkup Fa dan berbagai kalangan di atas lingkup Fa baru terdapat dunia Dewa dan
Buddha dengan Fa sejati dan kitab sejati. Satu sebab lagi ialah, Dewa dalam
melakukan hal apa pun tidak akan secara sederhana hanya tampil dengan satu tujuan,
maka dia mempunyai banyak faktor di dalamnya. Mereka tahu tujuan pokok
pembentukan dan eksistensi Triloka beserta manusia adalah untuk dipergunakan
terakhir dalam pelurusan Fa, mereka tidak ingin meninggalkan Fa yang pernah
diutarakannya, karena kelak akan mengganggu Dafa fundamental alam semesta yang
terakhir diajarkan di tengah pelurusan Fa, ini adalah sebab pokok. Tetapi generasi
berikutnya biarpun mengingatnya kembali, ataupun menyusunnya menjadi kitab, itu
adalah manusia sedang mengarah pada kebaikan, manusia sedang mencari Dewa, itu
sudah merupakan hal yang lain. (Tepuk tangan)
Pengikut: Yang dikatakan dalam "Zhuan Falun" perihal permintaan tidak boleh minum
arak, apakah termasuk semua minuman dan makanan yang mengandung alkohol?
Misalnya di saat makan nasi dengan segelas bir sebagai minuman. (Hadirin tertawa)
Saat sarapan pagi makan semangkok bubur beserta arak beras, atau biasanya
sewaktu-waktu makan sepotong coklat yang berinti rhum. (Hadirin tertawa) Apakah
termasuk melanggar tuntutan pantangan minum arak?
Shifu: Jika benar-benar telah memahami Xiulian untuk tujuan apa, semua ini akan
dimengerti. Tetapi masyarakat modern telah membuat apa pun menjadi kacau. Anda
tidak minum arak, dicampurkan unsur arak di dalam makanan, meskipun anda belum
minum arak, namun dalam perut anda terdapat arak. Karena masyarakat ini sudah
begini, juga tidak boleh dikarenakan begini lalu anda sekalian tidak makan nasi. Lagi
pula kebiasaan hidup di dalam masyarakat Barat terdapat masalah begini, terutama
orang Perancis, di saat santap makan, minum segelas bir sebagai bagian dari
santapan. Semua orang melakukan demikian, jika anda sendiri tidak mengikuti orang di
rumah akan merasa aneh. Maka tahun itu ketika baru mulai mengajarkan Fa saya
seyogianya mengatakan, jika keadaannya demikian, sebagai praktisi baru anda minum
saja satu gelas kecil juga tidak apa-apa. Perihal Xiulian, yang dipandang adalah hati
seseorang. Tetapi sebagai orang Xiulian, bila ingin gigih maju maka akan menyikapi
Xiulian dengan sangat serius. Jika ada yang benar-benar dapat mematut diri dengan
ketat, maka anda sekalian dalam hal ini dapat melakukannya dengan lebih baik, jika diri
sendiri merasa dalam hal ini tidak begitu penting, maka akan bersikap lebih longgar.
Terdapat perbedaan semacam ini.
Berbicara sampai di sini, saya masih ingin menceritakan sejenak tentang diri saya.
Kalian semua tahu beberapa tahun lalu Shifu seringkali tidak berada pada suatu tempat,
karena di dalam penganiayaan, banyak kejahatan dari ruang dimensi lain mencari saya
di mana-mana. Saat itu unsur-unsur kejahatan terlalu banyak, telah memenuhi segala
ruang dalam Triloka. Mereka juga dapat mengendalikan orang jahat untuk menemukan
saya, sehingga mengganggu saya dalam mengonsentrasikan upaya untuk meluruskan
Fa dan memberantas kejahatan tersebut, maka saya tiada hentinya berpindah tempat.
Ketika itu saya pada dasarnya seharian berada di dalam mobil, tiap hari terus
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bepergian. Sajak "menempuh sepuluh ribu mil dengan kendaraan" yang saya tulis,
sesungguhnya adalah keadaan waktu itu. Pergerakan yang tiada hentinya ditambah
perlindungan Dewa dan Gong yang perkasa, bagi kejahatan boleh dikatakan segalanya
menjadi bentuk tersembunyi, kejahatan juga tidak dapat melacak saya berada di mana,
pada dasarnya siapa pun juga tidak tahu saya berada di mana, tujuannya ialah saya
ingin secara cepat memberantas unsur-unsur kejahatan, mempercepat proses
pelurusan Fa, masih ada hal-hal dari berbagai aspek di dalam pelurusan Fa yang harus
ditangani, agar semua ini tidak terganggu, bersamaan itu saya juga sedang mengamati
bagaimana praktisi berbuat. Dengan demikian timbullah sebuah masalah perihal
santap makan, di dalam perjalanan tidak semua tempat yang disinggahi terdapat
restoran China, (hadirin tertawa), dalam banyak kesempatan yang disantap adalah
hidangan Amerika Serikat, hidangan Jepang, hidangan Korea dan hidangan Eropa.
Saya dapat menyantap makanan apa pun, tetapi ada banyak restoran, jika anda hanya
masuk untuk makan sesuatu, tidak pesan minuman, pemiliknya tidak begitu senang,
(tertawa) khususnya di saat banyak orang yang sedang menunggu tempat duduk,
karena banyak restoran utamanya mengambil keuntungan dari minuman. Maka saya
terpikir sebuah cara, sekarang ada bir tanpa alkohol, saya lalu memesan segelas bir
tanpa alkohol, untuk mengatasi keadaan. Kendati saya telah berkata demikian, tapi
bukan menyuruh kalian ikut meniru saya.
Bicara sampai di sini, saya teringat akan sebuah hal, sudah sekian tahun saya
ada sebuah Fa yang belum juga diutarakan kepada anda sekalian. Sewaktu
penganiayaan berlangsung sangat serius, terutama di tahun 2000, di saat praktisi
daratan Tiongkok sedang menyingkap propaganda kebohongan kejahatan terhadap
Shifu, sepotong perkataan yang diucapkan seorang praktisi memberikan kesan yang
mendalam bagi saya, juga merupakan pemahaman yang harus dibetulkan. Pentolan
iblis dan PKT berbohong kepada praktisi dengan mengatakan: Guru kalian begitu
banyak uang, tinggal di rumah mewah yang demikian rupa di Beijing dan Changchun,
hidupnya begitu berfoya-foya. Waktu itu di saat saya mengajarkan Fa di Tiongkok,
hidup saya sangat sederhana. Seorang praktisi di daratan Tiongkok berkata, Shifu kami
adalah orang yang terbaik, tidak akan seperti itu, jika Shifu kami sampai seperti itu
maka saya tidak mau mengikutinya. Ketika itu hati saya merasa sangat tidak nyaman,
saya lebih memaklumi dahulu penderitaan Dewa yang turun ke bumi di kala itu
menyelamatkan manusia. Xiulian adalah mengultivasi diri sendiri, mengapa harus
melihat pada orang lain?
Saya mengajar anda sekalian Xiulian, tapi tidak berarti saya juga sama seperti
kalian sedang Xiulian. Jika demikian, bila saya tidak baik, kalian juga tidak berkultivasi
lagi, apakah begini? Di dalam Fa yang saya ajarkan kepada kalian tidak ada dikatakan
yang menjadi Shifu harus sama menderita berkultivasi seperti orang Xiulian. Saya
sedang menanggung penderitaan bagi semua makhluk hidup sehingga diserang oleh
kejahatan. Terutama Xiulian Dafa yang berkultivasi dengan tidak meninggalkan
kehidupan duniawi, pengikut dari berbagai lapisan masyarakat juga ada, bagaimana
mungkin sama dengan seluruh pengikut? Lalu mengapa saya harus sama hidup seperti
praktisi yang karmanya paling besar atau yang paling susah? Jika yang Shifu lakukan
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tidak sama seperti kalian, apakah tidak benar, apakah berarti sudah tidak berkultivasi?
Shifu yang menyelamatkan kalian harus sama seperti para pengikut, bukankah ini
teracuni oleh kebudayaan partai jahat PKT? Apakah Shifu yang menyelamatkan
manusia baru dapat dibenarkan apabila dia benar-benar bersama-sama menanggung
penderitaan manusia? Sesungguhnya yang ingin saya bangun, masalah yang ingin
saya selesaikan di tengah pelurusan Fa, termasuk pula masalah Dewa yang turun ke
bumi menyelamatkan manusia, mereka kelak tidak boleh lagi dianiaya oleh makhluk
hidup dalam Triloka. Dewa yang menyelamatkan manusia adalah datang untuk
menolong manusia, tidak boleh sama dengan manusia. Dahulu penampilan mereka
yang sama menderita seperti manusia, bahkan lebih menderita dari manusia, itu
dikarenakan manusia sulit diselamatkan, Dewa sendiri yang menanggung dosa karma
bagi manusia, bersamaan juga untuk memberi contoh kelakuan kepada manusia, agar
manusia menirunya, dilakukan demikian dengan mengandung maksud, agar manusia
berbuat baik. Dewa tidak ada dosa karma, bagaimana bisa ada penderitaan? Adalah
karma manusia yang membuat mereka terbelit.
Pada hakikatnya Dewa yang menyelamatkan manusia tidak bisa sama dengan
orang yang ingin diselamatkan. Seseorang jatuh ke dalam kubangan lumpur, saya
berada di atas tanah ingin menarik anda naik ke atas, namun anda tidak mau beranjak,
anda mengatakan saya harus lompat ke bawah sama seperti anda, dengan demikian
baru dapat menolong anda. Apakah betul demikian? Tidak masuk akal. Di dalam
penganiayaan jahat ini, ada berapa banyak praktisi yang terbawa oleh pikiran
semacam ini telah jatuh ke bawah setelah mereka melihat dan mendengar propaganda
kebohongan terhadap Shifu? Dahulu di dalam ceramah Fa saya pernah mengutarakan
sebuah prinsip, misalnya di dalam kebudayaan partai jahat PKT ada sebuah ungkapan,
di saat ingin orang lain berbuat baik diri sendiri harus berbuat baik terlebih dahulu,
maka di saat ada orang berbuat jahat lalu ditunjukkan oleh orang lain, dia akan berkata:
anda masih belum berbuat dengan baik janganlah mengurusi saya, jika anda ingin
mengurusi saya anda harus berbuat baik terlebih dahulu. Ini merupakan prinsip serong
yang sama pemahamannya seperti di atas. Shifu yang menyelamatkan manusia tidak
terdapat masalah tentang perbuatan yang tidak baik. Ini adalah teori sesat di dalam
kebudayaan yang bermetamorfosis dari partai jahat. Juga seperti yang dikatakan, tak
peduli Dewa menggunakan cara apa menyelamatkan manusia, maka Dewa tersebut
harus sama seperti manusia, ini mutlak bukan prinsip kebenaran. Tetapi Dewa juga
dapat memilih dengan cara memberi contoh secara lisan atau perbuatan untuk
mengajar manusia, itu adalah belas kasih Dewa, mutlak bukan keharusan Dewa untuk
demikian, mengenai hal ini anda sekalian harus tahu dengan jelas. (Tepuk tangan) Baik
Buddha Sakyamuni maupun Tuhan Yesus, mereka memang telah menanggung
banyak sekali penderitaan bagi manusia di atas dunia, sesungguhnya mereka sama
sekali boleh tidak seperti itu. Dikarenakan karma yang ditanggung demi manusia terlalu
besar, bersamaan juga terdapat sebab dari aspek di mana Fa alam semesta yang
lampau tidak mampu menyempurnakan dan merangkum keadaan semacam ini,
membuat mereka meminta sedekah makanan di tengah manusia dan dicelakai
manusia, sehingga seumur hidup sangat sulit. Mengenai hal ini anda sekalian haruslah
jelas.
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Saya lanjutkan pembicaraan yang tadi, perihal di dalam nasi terdapat unsur arak,
di dalam coklat terdapat inti rhum, ini bukan merupakan hal yang besar, tetapi mereka
yang mematut diri dengan ketat akan dapat melakukannya lebih baik. Bagi praktisi baru
maupun praktisi yang sedikit belajar Fa juga tidak dapat dianggap berlaku sangat buruk
karena hal ini. Kendalikanlah sendiri. Walau Fa telah diutarakan demikian, Shifu juga
minta kalian Xiulian dengan menyesuaikan manusia biasa semaksimal mungkin, tetapi
selalu ada yang menghendaki diri sendiri lebih gigih maju, yang menuntut diri sendiri
dengan lebih tinggi, di sini letak perbedaannya. Sebagai seorang praktisi Xiulian Dafa,
anda mengatakan saya justru ingin minum arak, itu berarti anda berketerikatan.
Pengikut: Segala sesuatu dari alam semesta sudah dikerjakan hingga terakhir di
dalam pelurusan Fa, sejarah dengan cepat akan memasuki tahap baru, tetapi gaya
memberi hormat kepada Shifu masih tidak seragam. (Hadirin tertawa)
Shifu: Bagaimana menyikapi Shifu? Sesungguhnya sejak saya begitu mulai
menyebarkan Fa sudah mengatakan dengan sangat jelas. Orang-orang menyebut saya
apa saja juga boleh, anda menyebut nama saya, menyebut saya Guru, menyebut saya
Shifu, apa saja boleh, Shifu tidak memilih. Akan tetapi, bila anda benar-benar adalah
pengikut Dafa, anda langsung menyebut nama saya, itu tidak benar. Manusia biasa
menyebut nama saya tidak apa-apa, mereka bagaimana menyebutnya juga boleh.
Pengikut Dafa ingin menyebut Shifu atau Guru boleh saja, anda ingin menyebut
bagaimana sebutlah bagaimana, jangan sekali-kali menyebut Buddha. Karena tak
peduli bagaimanapun, Shifu mengutarakan Fa dengan tubuh manusia, menyelamatkan
anda dengan bentuk tubuh manusia, berpenampilan di atas dunia dengan tubuh
manusia. Tubuh manusia tidak boleh disebut Buddha, jika tubuh manusia disebut
sebagai Buddha adalah penghinaan terhadap Buddha. Lalu ada praktisi berpikir dalam
hati, dalam lubuk hati saya tahu anda adalah siapa. Itu adalah yang anda ketahui
dalam hati, (hadirin tertawa, tepuk tangan) anda di dalam hati menyebut apa saja juga
boleh. (Shifu tersenyum)
Pengikut: Pengikut Dafa Nanchong kota Chengdu propinsi Sichuan menyampaikan
penghormatan tertinggi kepada Shifu, mengirim salam kepada Shifu. Shifu, praktisi di
daerah pegunungan terpencil tak dapat memperoleh informasi, bagaimana jadinya?
Shifu: Terima kasih kepada pengikut Dafa Nanchong. Hal ini tidak jadi masalah, anda
sekalian jangan lupa bahwa dalam banyak hal bukankah ada Fashen Shifu, masih ada
para Dewa yang berperan positif sedang membantu? Lagi pula di daratan Tiongkok
ada begitu banyak pengikut Dafa, banyak hal dapat mereka lakukan. Seandainya
mereka benar-benar tidak mendengar informasi, itu juga ada cara untuk mengatasinya.
Jika benar-benar tertinggal juga bisa ditangani. Sesungguhnya tidak akan tertinggal.
Apakah kalian tahu? Setelah terbitnya "Sembilan Komentar", hanya dalam tempo satu
bulan di seluruh Tiongkok sudah tahu, karena ini adalah diperuntukkan bagi setiap
orang, terutama orang-orang di Tiongkok, pasti semuanya mendapat kesempatan
takdir. (Tepuk tangan) Di desa terpencil ada sebagian tempat memang agak terisolasi,
Dewa juga sedang bantu menyebarkan; seiring penyebaran, dengan cepat semua akan
tahu, karena setiap orang di saat yang paling krusial ini harus menentukan sikap.
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Pengikut: Bagi banyak orang di daratan Tiongkok, terutama anggota PKT yang
berjumlah 60 juta itu, untuk dapat mengenali dengan jelas watak hakiki yang jahat dari
partai jahat sekaligus putus hubungan dengannya, memerlukan sebuah proses. Jika
begitu mulai diadakan perhitungan terhadap partai jahat, orang-orang yang telah
dibubuhi tanda cap binatang ini akan bagaimana jadinya?
Shifu: Hal yang ingin dilakukan oleh Dewa pasti rapi menyeluruh, kesempatan yang
diberikan kepada setiap orang adalah sama. Kelak kalian akan dapat melihat, jika di
dalam pelurusan Fa kali ini, di saat penyebaran Dafa, dikatakan tidak tersiar sampai
telinga seseorang, bagaimana itu mungkin? Orang-orang di saat menghindari
penganiayaan mengatakan belum pernah mendengar Dafa, itu bukan sungguhsungguh. Tentu saja, kali ini pengikut Dafa yang Xiulian di tengah membuktikan
kebenaran Fa memang berbeda, bukan setiap orang dapat menjadi pengikut Dafa,
tetapi ini adalah masalah besar yang berkaitan dengan eksis atau musnahnya semua
makhluk hidup, keberadaan Triloka adalah demi pelurusan Fa kali ini, penyelamatan
terakhir bagi semua makhluk hidup, peristiwa yang demikian besar jika tidak
disampaikan kepada setiap orang di atas bumi, tidak disampaikan kepada semua
makhluk hidup, saya sebagai pelaksana pelurusan Fa ini pasti tidak akan mengampuni
mereka. (Tepuk tangan) Semua orang juga akan tahu, satu orang pun tidak akan
tertinggal, memilih yang mana itu adalah urusan mereka, ini adalah masalah yang
paling menentukan. Segenap Triloka, sejarah yang amat panjang, semua makhluk
hidup dalam Triloka adalah diciptakan demi peristiwa ini, manusia di hari ini malah bisa
tertinggal? Itu tidak mungkin. Saya kira ini semestinya tidak ada masalah.
Pengikut: Mohon tanya Guru terhormat, akhir-akhir ini ada sebagian praktisi merasa
tertekan sangat hebat oleh materi ruang dimensi lain. Apakah ini berkaitan dengan
situasi pelurusan Fa?
Shifu: Pada satu periode waktu sebelumnya ada praktisi yang batuk-batuk, ada praktisi
timbul beberapa reaksi yang tidak normal, khususnya satu periode waktu setelah
terbitnya "Sembilan Komentar". Ini tepat adalah perbuatan unsur-unsur dari roh jahat
partai garang yang berada dalam tubuh manusia, anda sekalian di saat memancarkan
pikiran lurus3 harus memberantasnya. Dia tidak dapat memerankan efek yang terlalu
besar terhadap pengikut Dafa, akan tetapi dia bisa mengganggu. Satu periode
belakangan ini, termasuk setiap gangguan yang muncul pada aspek lain, secara dasar
adalah dilakukan oleh unsur-unsur kejahatan ini. Unsur-unsur kejahatan yang menekan
ke bawah dari dalam dan luar Triloka.
Sejak 20 Juli tahun 1999 secara dasar sudah diberantas sisa tidak seberapa,
tepat sebelum arus dahsyat pelurusan Fa tiba di ruang dimensi permukaan ini, di sini
masih ada unsur-unsur dari kekuatan lama yang dulu dibentuk, ditambah unsur roh
jahat partai garang, mereka masih berbuat jahat. Karena di ruang dimensi ini juga ada
Gong yang saya tinggalkan pada masa awal, masih ada sebagian Dewa yang lurus,
serta pengikut Dafa dan unsur lurus dari pengikut Dafa, semua ini telah memberantas
3

Memancarkan pikiran lurus – Fa Zhengnian (發正念).
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unsur-unsur kejahatan yang menganiaya pengikut Dafa hingga yang tersisa hanya
seperseratus juta masih kurang dari dulu semula, banyak kejahatan telah habis
diberantas. Sekarang ruang dimensi permukaan hanya tinggal delapan sampai
sembilan persen dari dulu semula. (Tepuk tangan) Sedangkan unsur roh jahat dari
partai garang juga sedang dimusnahkan dalam skala besar, terutama pada satu
periode belakangan ini, diberantasnya dengan sangat cepat. Pada ruang dimensi lain
yang selesai diluruskan Fa juga sudah dimusnahkan, sekarang ruang dimensi
permukaan hanya tinggal sepersepuluh ribu masih kurang dari jumlah keseluruhan dulu
semula, keberadaannya pada ruang dimensi permukaan kira-kira hanya tersisa tujuh
persen. Medan yang ditebarkan oleh Dafa di dunia ini menempati empat puluh lima
persen dari ruang yang seharusnya diisi. Dilihat dari perbandingan ini, unsur-unsur
yang ditinggalkan oleh kekuatan lama pada ruang dimensi permukaan beserta setan
busuk, ditambah unsur roh jahat partai garang, seluruhnya dijumlahkan adalah lima
belas persen, medan yang ditebarkan oleh Dafa pada ruang dimensi ini mencapai
empat puluh lima persen, ini masih belum termasuk fungsi dari pengikut Dafa sendiri.
Saya telah memasukkan unsur-unsur kejahatan yang menganiaya pengikut Dafa ke
dalam hitungan, hanya ada lima belas persen. Yang dibicarakan di sini adalah sebelum
tibanya arus dahsyat pelurusan Fa di permukaan, dalam medan ruang dimensi
permukaan manusia sekarang ini, unsur Dafa menempati empat puluh lima persen dari
medan tersebut, masih belum termasuk pengikut Dafa itu sendiri.
Pengikut: Mohon dijelaskan sejenak bagaimana membedakan Xiulian dan pekerjaan.
Banyak proyek kami sekarang ini terdapat masalah kepengurusan.
Shifu: Jika itu adalah hal-hal pembuktian kebenaran Fa yang dilakukan oleh pengikut
Dafa, sesungguhnya itu sendiri sudah merupakan Xiulian, akan tetapi tidak dapat
dikatakan setelah melakukan pekerjaan Dafa berarti menggantikan belajar Fa, itu tidak
benar. Bukankah sudah saya katakan, tiga hal semua harus dilakukan, tiga hal semua
harus dilakukan dengan baik?
Di luar daratan Tiongkok, ada praktisi bersama-sama telah mendirikan sejumlah
bentuk media, atau bentuk pembuktian kebenaran Fa lainnya yang bersifat perusahaan,
dikelolanya dengan mengikuti cara perusahaan manusia biasa. Ini tidak salah, anda
sekalian jangan menganggap ini salah. Jika hal apa pun tidak boleh dikelola secara
standar, belum tentu menguntungkan bagi pembuktian kebenaran Dafa. Baik itu
menyelenggarakan media, mendirikan perusahaan, semua ini adalah bentuk
masyarakat manusia. Di tempat manusia ini mereka mempunyai seperangkat cara
pengelolaan, pengikut Dafa boleh ambil meminjamnya, tidak dapat dikatakan itu salah.
Akan tetapi dalam masa tertentu di saat perusahaan masih belum dapat sepenuhnya
memasuki rel yang tepat, memang akan ada sejumlah kesulitan, namun perlahan-lahan
harus dapat diwujudkan pengelolaan yang benar-benar seperti sebuah perusahaan,
secara lebih efektif mengembangkan fungsi pembuktian kebenaran Fa yang langsung
maupun tidak langsung, saya pikir anda sekalian harus sedapat mungkin berkoordinasi
dengan baik dalam hal ini. Yang bermanfaat bagi pengikut Dafa membuktikan
kebenaran Fa, seyogianya sedapat mungkin dilakukan dengan baik.
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Pengikut: Setelah "Sembilan Komentar" terbit, anggota keluarga yang tidak Xiulian
ada yang tidak memahami. Di sini mencerminkan kekurangan Xiulian pengikut di masa
lalu. Bagaimana melenyapkan gangguan semacam ini?
Shifu: Anggota keluarga dahulu meskipun memahami, namun juga sangat dangkal,
anda belum benar-benar mengklarifikasi fakta kepadanya agar dia mengerti.
Pasca "Sembilan Komentar" muncul sebuah keadaan, yaitu mewakili anggota
keluarga menyatakan mundur dari partai. Ada anggota keluarga tertentu tidak
menghendaki. "Tidak menghendaki tidak boleh! Saya segera mewakili anda mundur
dari partai." (Hadirin tertawa) Sesungguhnya bila dia tidak menghendaki, tidaklah benar
berbuat demikian. Anda boleh mewakili orang lain, tapi dia harus menyetujui, bila dia
tidak menyetujui maka itu tidak benar, Dewa juga harus melihat pilihan manusia. Di sini
mencerminkan banyak praktisi dalam melakukan klarifikasi fakta kepada anggota
keluarga, tidak dilakukan dengan baik, masih terdapat kekurangan, atau tidak berhasil
dilakukan. Apakah kalian tahu apa penyebab utamanya? Yaitu anda merasa dia adalah
famili anda. Anda tidak menganggapnya sebagai satu anggota dari makhluk hidup,
anda tidak menganggapnya sebagai kehidupan yang sama seperti semua kehidupan
lainnya yang independen. Anda harus mengklarifikasi fakta kepada anggota keluarga
secara sungguh-sungguh dan teliti, seperti anda melakukannya terhadap orang-orang
di dunia. Anda menganggapnya sebagai famili sendiri, dengan perwujudan yang tidak
serius, maka tidak dapat mencapai hasil yang baik. Bahkan anda merasa dia adalah
famili saya, saya dapat mewakili dia. Semua ini tidak benar. Strukturisasi Triloka semua
adalah demi pelurusan Fa di hari ini, peristiwa yang demikian besar lengah sedikit pun
tidak boleh. Kehidupan mana yang boleh diperlakukan secara sederhana? Kehidupan
mana di saat krusial boleh digantikan dengan orang lain? Kehidupan mana boleh tidak
diberi kesempatan bagi dia untuk memilih masa depannya? Di saat krusial sebuah
kehidupan juga harus membuktikan kebenaran diri sendiri, oleh sebab itu bagi anda
sekalian yang terdapat keadaan seperti ini di rumah, semuanya harus mengklarifikasi
fakta dengan penuh perhatian, urusan manusia biasa di dalam keluarga boleh saja
mewakilinya untuk dikerjakan, tetapi menyangkut hal masa mendatang yang begitu
besar dari sebuah kehidupan tentu tidak dapat diwakili. Jika anda benar-benar ingin
menolong famili anda, maka anda jelaskan kepada dia seperti anda secara khusus
mengklarifikasi fakta kepada orang lain. Karena sebagai manusia sisi dia yang
mengerti itu juga tahu, dalam kehidupan ini saya adalah famili anda, dalam kehidupan
berikutnya mungkin saja famili seseorang, takdir pertemuan kita memang dalam satu
kehidupan ini. Sama seperti menginap di losmen, menginap sebentar hanya satu
malam, besok masing-masing berpencar. Siapa yang dapat mewakili siapa?
Sesungguhnya memang demikian.
Pengikut: Bagaimana agar lebih baik mendorong gugatan terhadap orang jahat di
Afrika, keadaan dewasa ini selalu ada gangguan. Gugatan terhadap Jiang di Afrika
memerankan fungsi apa di tengah pelurusan Fa?
Shifu: Hal-hal yang kalian lakukan itu semuanya saya benarkan, lagi pula dilakukannya
dengan sangat baik, dapat dikatakan di Afrika telah dilakukan beberapa hal yang
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sangat indah. Telah menggentarkan kejahatan dan orang jahat, membuat orang-orang
di dunia dapat mengenali kejahatan, juga telah memerankan fungsi yang amat baik
dalam menolong makhluk hidup dan berbagai aspek lainnya. Harus terus dilakukan,
juga tidak sia-sia dilakukan. Perihal bagaimana dilakukannya lebih baik, bagaimana
mendorongnya, yang ini masih harus kalian yang melakukan. Dilakukan sampai taraf
apa juga tergantung kalian. Sesungguhnya bagi setiap orang Xiulian, itu adalah jalan
yang harus kalian tempuh sendiri. Hal-hal tersebut dilakukan dengan amat baik.
Kadang-kadang melihat hal-hal yang kalian lakukan itu, saya benar-benar
mengacungkan jempol untuk kalian.
Pengikut: Saya mempunyai seorang famili yang adalah anggota partai jahat PKT, ada
di daratan Tiongkok. Dia sendiri tidak ingin mengundurkan diri dari partai, saya sekali
lagi menasihati, dia tidak ingin dengar. Di saat penyisihan apakah dia akan kehilangan
jiwanya? (Hadirin tertawa)
Shifu: Disisihkan atau tidak, dipertahankan atau tidak, ini adalah urusan tahap
berikutnya. Sekarang yang dapat dipikirkan hanya menolong manusia, terikat akan
masa mendatang juga tidak berguna, karena pelurusan Fa datang tiba di sini tentu
mempunyai kriteria. Tapi satu hal adalah pasti, tak peduli bagaimanapun kita berusaha,
ada satu bagian besar manusia memang tidak tertolong lagi. Di sini mungkin termasuk
mereka yang tidak ingin mendengar fakta sebenarnya, orang-orang yang tidak ingin
mendengar fakta sebenarnya atau tidak ingin membaca "Sembilan Komentar", itu juga
merupakan pilihan mereka, apa yang harus kalian lakukan juga sudah dilakukan.
Pengikut Dafa di tengah penganiayaan yang paling jahat masih ingin menyelamatkan
makhluk hidup, menerobos kesulitan yang berlapis-lapis memberi tahu orang-orang
akan fakta sebenarnya, ada sebagian orang malah tidak ingin mendengarnya. Lagi
pula pengikut Dafa adalah menolong manusia di tengah dirinya dianiaya, jika tidak ingin
mendengar, tidak ingin membaca, itu juga merupakan suatu cara pemilihan dari
manusia, jika tidak ingin ditolong biarlah pergi mengikuti partai jahat.
Pengikut: Sebelum Xiulian dan sesudah Xiulian terus saja tidak keluar bertugas dalam
pekerjaan, sesudah Xiulian saya mempunyai lebih banyak waktu melakukan hal-hal
penyebaran Dafa di rumah. Dengan demikian apakah sesuai dengan bentuk Xiulian
masyarakat manusia biasa? Apakah sekarang harus keluar mencari pekerjaan?
Shifu: Jika keadaan ekonomi keluarga anda tidak sulit, tidak ada tanggungan, bekerja
ataupun tidak itu terserah anda, tidak eksis masalah tentang tidak sesuai bentuk Xiulian.
Saya tahu ada praktisi telah meminjam banyak uang, dia sendiri tidak bekerja, malah
mengatakan dirinya membuktikan kebenaran Fa sehingga tidak punya waktu untuk
bekerja, uang yang dipinjam tidak dapat dibayar, malah masih terus meminjam, ini
memang merupakan sebuah masalah. Apakah kalian pernah berpikir? Shifu dalam
ceramah Fa pernah mengatakan, berutang harus dibayar. Setelah Xiulian atau setelah
mencapai kesempurnaan, utang apa pun juga tidak dibayar lalu pergi, mencapai
kesempurnaan menjadi Dewa, utang yang ditunggak siapa yang bayar? Sekalipun
berutang pada pengikut Dafa juga tidak dibenarkan. Tentu saja ada praktisi yang
mengatakan tidak usah dibayar, saya telah berikan kepada anda, itu merupakan dua
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hal yang berbeda. Itu adalah pemberian, dengan utang ini merupakan dua macam
pengertian. Tidak boleh melangkah ekstrem. Dalam hati selalu berpikir pokoknya
peristiwa pelurusan Fa ini sudah akan selesai, utang saya pada anda juga tidak usah
dibayar, begitu sampai waktunya selesai sudah beres. (Hadirin tertawa) Bagaimana ini
dapat dibenarkan? Apakah pikiran semacam ini benar? Itu adalah tidak bertanggung
jawab. Bukankah telah saya katakan, pengikut Dafa berada di mana pun juga haruslah
seorang yang baik? Karena kebanyakan pengikut Dafa adalah sambil bekerja sambil
membuktikan kebenaran Fa. Tentu saja, bila dikatakan saya tidak perlu bekerja,
keadaan ekonomi tidak menjadi masalah, keluarga juga dapat saya tinggalkan, itu
sudah merupakan hal yang lain. Anda sekalian punya keluarga, punya pekerjaan di
masyarakat yang harus dilakukan, semuanya juga Xiulian di tengah lingkungan
masyarakat manusia, membuktikan kebenaran Fa di tengah-tengah norma duniawi,
lalu mengapa harus secara dibuat-buat tidak menuruti permintaan Fa? Tentu saja, ada
yang mengatakan tidak butuh uang, keluarga kami tidak membutuhkan saya mencari
uang, itu merupakan dua jenis hal. Itu tentu boleh saja.
Pengikut: Mohon Shifu menunjukkan dengan jelas makna yang mendalam dari
"Memutar roda kepada dunia manusia."
Shifu: "Memutar roda kepada dunia manusia," roda apa yang diputar? Tentu saja
Falun. (Tepuk tangan) Falun diputar kepada dunia manusia bukankah berarti
meluruskan Fa kepada dunia manusia? Demikianlah maksudnya. (Tepuk tangan)
Pengikut: Setelah artikel Shifu "Memutar roda kepada dunia manusia" dipublikasikan,
sebagian pengikut merasa artikel tersebut adalah untuk dilihat oleh para pengikut, ada
sebagian merasa harus dimuat dalam surat kabar untuk diperlihatkan kepada manusia
biasa, saya tidak dapat menguasai dengan baik.
Shifu: Diperlihatkan kepada manusia biasa juga boleh. Di antara manusia biasa
memang ada sebagian orang yang pikirannya terbuka dapat mengerti membacanya,
namun benar-benar juga ada banyak orang yang kacau pikirannya tidak mengerti, dan
juga mungkin berefek tidak baik. Masyarakat manusia sekarang sudah demikian, maka
hal-hal tersebut secara konkret kalian sendiri yang mendiskusikannya, seperti foto
Shifu yang dimuat di surat kabar, jika Shifu mengatakan boleh, kalian seyogianya telah
melakukannya, tidak ada masalah. Tetapi apa yang saya tulis dan saya katakan tidak
boleh dicetak menjadi selebaran untuk disebarkan. Hal-hal tersebut anda sekalian
harus sedapat mungkin lakukan dengan arif. Bertanggung jawab demi Fa, bertanggung
jawab demi penyelamatan makhluk hidup, juga adalah bertanggung jawab terhadap diri
sendiri.
Pengikut: Ada sebagian orang awam di masyarakat Barat, terutama para dosen
berantusias terhadap penelitian komunisme jahat dan Marxisme-Leninisme jahat, tetapi
orang-orang tersebut bukan anggota partai jahat PKT. Mohon tanya Shifu, terhadap
manusia biasa tersebut, bagaimana seharusnya kita membantu mereka?
Shifu: Berikanlah "Sembilan Komentar" bagi mereka untuk dilihat. Anda katakan
penelitian kami bandingkan dengan penelitian kalian, lihat bagaimana? (Tepuk tangan)
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Betulkah demikian? Kami berasal dari masyarakat itu, penelitian kami adalah setelah
kami mengalaminya sendiri, coba anda lihat penelitian siapa di antara kita yang lebih
jelas, mari kita menelaahnya. (Shifu tersenyum) (Tepuk tangan)
Pengikut: Saya adalah pengikut yang memperoleh Fa bulan Mei tahun lalu, terima
kasih atas penyelamatan Shifu yang belas kasih, setelah memperoleh Fa, pengikut
dengan cepat ikut dalam pekerjaan Dafa, ada kalanya sangat sibuk hingga sama sekali
tidak ada waktu berlatih Gong, hati sangat cemas. Mohon Shifu bicarakan lagi
bagaimana praktisi baru menempuh dengan baik jalan Xiulian diri sendiri dan
pembuktian kebenaran Fa.
Shifu: Sebagai praktisi, Xiulian tidak ada jalan pintas, praktisi baru juga sama, yaitu
berkultivasi dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan baik tiga hal yang harus
dilakukan oleh pengikut Dafa. Kelihatannya biasa-biasa saja, namun segala keagungan
De, segala sesuatu dari kesempurnaan pengikut Dafa di masa mendatang, semuanya
berasal dari sini. Jangan cemas, juga jangan melakukan hal-hal yang melangkah ke
sisi ekstrem, lakukanlah dengan wajar dan arif, bentuk Xiulian kalian memang demikian,
yang mempunyai tekad pasti akan berhasil.
Pengikut: Bagaimana praktisi Barat harus menyikapi pengunduran diri dari partai?
Praktisi Barat yang pernah tinggal di daratan Tiongkok apakah juga terpengaruh oleh
roh jahat partai garang PKT?
Shifu: Ada orang yang terpengaruh, ada orang yang tidak terpengaruh, karena banyak
orang Barat yang pergi ke Tiongkok belum tentu membaurkan diri ke dalam lingkaran
orang-orang Tiongkok. Kebanyakan tidak terpengaruh, tetapi ada juga yang sangat
spesifik ingin menyusup ke dalam partai jahat. Sebagian pengikut Dafa di mana pun
juga tidak ada masalah.
Pengikut: Salam untuk Shifu, saya sudah mundur dari partai, akan tetapi iuran partai
dikelola dengan cara memotong gaji, jadi bagaimana? (Hadirin tertawa)
Shifu: Anggap saja itu telah dirampok oleh agama sesat. (Hadirin tertawa, tepuk
tangan) Tidak apa-apa.
Pengikut: Ada beberapa praktisi ingin mewakili anggota keluarga yang telah
meninggal mengundurkan diri dari partai, apakah perlu?
Shifu: Boleh saja, tidak ada masalah. Karena telah meninggal, dia tidak dapat datang
ke sini mencari Dajiyuan untuk membuat pernyataan di koran atau internet. (Hadirin
tertawa) (Tepuk tangan) Boleh dilakukan, apakah membawa efek? Ya, membawa efek.
Pengikut: Pengikut di luar daratan mundur dari partai dengan menggunakan nama
samaran, ditinjau atas dasar keyakinan lurus, pikiran lurus dan perbuatan lurus apakah
sama dengan mengundurkan diri dari partai dengan menggunakan nama asli?
Shifu: Sama. Saya tadi sudah mengatakan, menggunakan nama samaran tidak apaapa, karena Dewa melihat hati manusia. Akan tetapi formalitas bagi orang-orang dalam
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masyarakat manusia mempunyai fungsi sebagai inspirasi, juga merupakan kebutuhan
dalam menolong manusia.
Pengikut: Bagaimana kita harus memanfaatkan bioskop atau media TV secara arif,
untuk masuk ke dalam masyarakat arus utama dengan lebih baik?
Shifu: Jika mempunyai kemampuan di bidang ini maka lakukanlah, memanfaatkan
bentuk-bentuk demikian untuk membuktikan kebenaran Fa, menyingkap penganiayaan,
menyelamatkan makhluk hidup, itu tentu lebih baik. Untuk masuk dalam masyarakat
arus utama hanya satu hal dapat diatasi sudah boleh, yaitu benar-benar dapat
menghasilkan liputan yang baik, akan tetapi kondisi ekonomi juga harus diperhitungkan.
Media juga sama, jika betul-betul dikelola dengan baik, maka pasti dapat masuk dalam
masyarakat arus utama, masuk dalam media arus utama, ini tentu lebih baik. Saya
tahu ada banyak hal sesungguhnya anda sekalian juga sedang upayakan, juga dapat
dilakukan dengan baik. Saya percaya perlahan-lahan pada suatu hari, pasti dapat
berhasil. (Tepuk tangan) Saya masih berpegang pada perkataan itu, bukan saja dapat
dilakukan dengan baik, kelak pasti adalah media besar nomor satu. (Tepuk tangan) Di
saat manusia mengerti semua ini, saya kira manusia sudah tidak begitu tertarik lagi
dengan hal apa pun, hal nomor satu bagi mereka hanya mendapatkan informasi dan
suara dari Dafa, serta memilih masa depan yang indah bagi diri sendiri.
Pengikut: Berhubung produk buatan Tiongkok dipromosikan pemasarannya di
Amerika Serikat, dana tersebut akan mengalir masuk ke Tiongkok digunakan untuk
menganiaya praktisi Falun Gong, oleh sebab itu saya tidak lagi membeli produk buatan
Tiongkok? Cara berpikir saya ini apakah betul?
Shifu: Tentu tidak salah, bukankah banyak praktisi kita juga tidak membelinya?
(Tersenyum) Akan tetapi jika hanya praktisi yang tidak membelinya, sepertinya juga
tidak berpengaruh besar. (Tersenyum) Juga jangan dikarenakan hal ini menyebabkan
kesulitan dalam hidup, jika dibutuhkan dalam hidup, beli saja juga tidak apa-apa.
Seandainya orang-orang di dunia semuanya dapat mengenali hal ini, bagi kejahatan
merupakan sesuatu yang terlalu menakutkan.
Pengikut: Jika orang-orang di dunia telah mempunyai sikap yang positif terhadap Dafa,
tetapi mereka belum punya sebuah pengenalan yang tepat terhadap roh jahat partai
jahat, akibatnya akan bagaimana?
Shifu: Itu harus dilihat keadaannya. Karena sikapnya terhadap Dafa adalah nomor satu,
nilai pertama. Jika dia mendukung partai jahat dan mengakuinya sampai ke urat
akarnya, maka bagi dia boleh dikatakan sungguh berbahaya.
Pengikut: Praktisi di daratan Tiongkok berharap dapat menanyakan Shifu, banyak
orang dahulu adalah serdadu cilik merah atau anggota liga pemuda, mohon tanya
apakah juga harus mengundurkan diri?
Shifu: Menghapus tanda cap yang dibubuhkan oleh kejahatan adalah penting.
Pernyataan mengundurkan diri walaupun adalah sebuah formalitas, tetapi jika
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seseorang dapat tampil membuat pernyataan, berarti dia dapat menempuh jalan
menghasilkan langkah ini, melalui hal ini hati manusia juga sedang berubah, maka
unsur-unsur racun di dalam tubuh manusia itu akan dapat dibersihkan. Ada orang
berkata saya tidak perlu menulis pernyataan, dalam hati saya sudah mengundurkan diri,
dengan demikian masih belum tentu benar-benar dapat mencapai pembersihan unsur
racun di dalam tubuh. Dewa juga sedang melihat manusia apakah teguh, karena sebab
musabab timbulnya niat pikiran manusia adalah sangat rumit, maka perbuatan manusia
barulah merupakan pernyataan yang paling tepat dari manusia.
Pengikut: Masih ada banyak manusia biasa berkata, dirinya sejak dini sudah tidak
menyetor iuran partai atau liga pemuda, sejak dini sudah bukan anggota partai, tidak
usah menjalani formalitas pengunduran diri dari partai. Bagaimana memandang hal ini?
Shifu: Masih masalah serupa, itu bukan sekadar masalah formalitas masuk partai,
karena dia benar-benar telah mencetakkan tanda cap agama sesat kepada seseorang,
sudah masuk warga negara mereka. Tanda cap ini harus dihapus. Tanda cap
semacam ini tidak terwujud dalam formalitas manusia di atas dunia, unsur di dalam
tubuh manusia masih ikut berperan. Karena seseorang telah mengucapkan sumpah
beracun di hadapan bendera merah darah, jiwanya sudah diserahkan kepada dia, anda
bilang tidak menyatakan mundur dari partai, hanya menghendaki di dalam hati, apakah
itu dapat diperhitungkan? Sesungguhnya bila dibicarakan, partai garang ini benarbenar ekstrem jahat, dia menyuruh orang mengucapkan sumpah beracun di hadapan
bendera merah darah, menyerahkan jiwanya kepada partai jahat, menyerahkan
seumur hidupnya kepada partai garang untuk hal-hal yang ingin dilakukannya. Dari
dulu hingga kini tidak ada satu pun partai politik, atau organisasi manusia apa pun yang
busuknya sampai taraf yang demikian.
Pengikut: Ada sebagian praktisi Barat menganggap nada bahasa "Sembilan
Komentar" tidak mudah diterima oleh masyarakat Barat, di saat kita memperkenalkan
"Sembilan Komentar" kepada masyarakat Barat, apa yang harus diperhatikan?
Shifu: Bukan demikian permasalahannya, lakukan saja menurut bentuk semula tidak
apa-apa, jangan menitikberatkan hal-hal tersebut. Cara berpikir Timur dan Barat
memang ada perbedaan, tetapi di belakang "Sembilan Komentar" terdapat unsur-unsur
Dewa, akan berperan positif bagi manusia, baik itu orang Timur maupun orang Barat.
Ada sebagian orang dikarenakan unsur peninggalan kekuatan lama, sementara masih
tidak memperkenankan dia masuk ke dalam Dafa, mungkin akan mengekangnya,
harus dilihat keadaan konkretnya. Banyak orang Barat belum mengalami peracunan
partai jahat PKT, maka bagi orang tersebut, dia mungkin akan bersikap tidak acuh, ini
juga tidak apa-apa. Perihal "Sembilan Komentar", dewasa ini bagi manusia niscaya
adalah sebuah langkah penting dalam menyelamatkan orang-orang di dunia. Langkah
berikutnya, mungkin dengan cepat setiap orang di dunia juga harus menyatakan sikap
dalam hal menyetujui atau tidak terhadap partai jahat, setiap orang juga harus memilih
masa depan. Negara yang bukan berpaham partai jahat pada hakikatnya juga
merupakan perangkat komunis, di dalam ramalan bukankah dikatakan XXX menguasai
seluruh dunia?
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Ada juga orang mengatakan "Sembilan Komentar" terlalu panjang, dapatkah
disingkat lebih pendek sedikit? Tidak dapat. Selama seratus tahun lebih kelompok
berandal komunis tiada hentinya bertempur dengan masyarakat liberal, siapa pun juga
belum mengatakan dengan jelas apa gerangan partai jahat PKT ini. Negara nasionalis
Tiongkok 4 juga telah bertempur dengan PKT selama beberapa puluh tahun, banyak
artikel muncul tiada hentinya, sama juga belum mengatakan dengan jelas apa
gerangan partai garang ini. Kita adalah pertama kali yang telah mengatakannya
dengan jelas, bagaimana dapat disingkat jadi pendek? Apakah masih ingin dibuatnya
seperti dulu berupa sebuah artikel pendek yang tidak mengenai sasaran? Bagaimana
itu dapat memerankan kewajiban dan fungsi yang demikian besar yang dianugerahkan
oleh sejarah? Tujuan kita membeberkan dengan jelas partai jahat PKT ini ialah
menyingkap watak hakiki partai garang, agar orang-orang melihatnya dengan jelas,
dengan demikian menyelamatkan manusia di dunia, juga supaya manusia di dunia
mengerti mengapa dia begitu beringas menganiaya pengikut Dafa. Kita bukan berpolitik,
ini juga bukan sesuatu yang dapat dirangkum oleh politik. Saya menganut cita-cita
besar di dada untuk menyelamatkan semua makhluk hidup, tidak perlu menjamin
sesuatu terhadap kehidupan yang berpikiran tidak lurus, sejarah akan membuktikan
segalanya. Terhadap partai jahat PKT ini saya juga telah banyak kali memberikan
kesempatan baginya, di saat kejahatannya mencapai klimaks, saya juga sekali lagi
memperingatkan: Saya Li Hongzhi tahu segala apa pun, dapat mengatakan dengan
jelas segala apa pun. Kejahatan memberingas hingga kehilangan rasio. Sampai batas
saat ini mereka masih secara tidak rasional menganiaya pengikut Dafa, lihatlah
akibatnya.
Pengikut: Masih ada manusia biasa menganggap "Sembilan Komentar" amat bagus,
tapi mereka tidak menerima Dafa.
Shifu: Pikiran manusia biasa banyak kali adalah di bawah pengaruh konsep, bukan
perkataan yang benar-benar telah melewati pemikiran. Acap kali perkataannya tidak
sesuai kemauan hati, seolah betul namun salah. Dalam keadaan demikian harus
membuatnya sadar jernih. Anda tidak menerima Dafa dalam hal apa? Apakah dia tidak
ingin belajar? Tidak ingin belajar ya tidak usah belajar, tidak ada orang yang menyuruh
anda harus belajar. Hanya agama sesat yang menyuruh orang harus belajar, lagi pula
anda ingin mengundurkan diri juga tidak boleh. Dafa tidak memedulikan hal ini, anda
ingin belajar maka belajarlah, anda tidak ingin belajar ya tidak usah belajar. Yang saya
katakan hari ini kepada manusia adalah memberi tahu manusia akan fakta kebenaran,
saya menghendaki anda mengerti Dafa itu apa, mengapa partai jahat PKT ingin
melakukan penganiayaan, membantu manusia membersihkan unsur racun di dalam
benak pikiran. Perihal anda ingin belajar atau tidak, itu adalah urusan anda. Jika anda
benar-benar tidak menyetujui Dafa, itu berarti telah memilih masa depan.
Pengikut: Semenjak "Sembilan Komentar" dipublikasikan, saya sangat antusias
menulis artikel yang menyingkap partai jahat, namun belajar Fa malah dikendurkan.
Bagaimana membuatnya seimbang?
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Shifu: Ini belum tentu adalah suatu gangguan, maka harus meluangkan waktu belajar
Fa. Belajar dengan sungguh-sungguh, jangan sambil lalu. Tiga hal semua harus
dilakukan, menulis artikel juga adalah satu aspek anda dalam membuktikan kebenaran
Fa, tetapi tidak dapat menggantikan dua hal lainnya.
Pengikut: Ada sesama rekan praktisi di daratan Tiongkok menganggap artikel redaksi
Minghui ada yang menyalahi semangat Dafa, bagaimana meyakini rekan praktisi
tersebut?
Shifu: Hal ini tidak apa-apa. Jika dikatakan Minghui bermasalah, bukankah itu juga
sedang memerankan fungsi yang mendorong terhadap Xiulian pengikut Dafa di
Minghui? Juga dapat berperan positif. Maka kita banyaklah mengultivasi diri sendiri,
ada kesalahan kita seyogianya perbaiki. Jika tidak ada kesalahan maka harus
dipertahankan, jangan terbawa oleh praktisi yang menganut mentalitas manusia biasa.
Tentu saja belum tentu selalu disebabkan praktisi yang menganut mentalitas manusia
biasa, mungkin saja ada jalan yang lebih baik di dalam cara melakukan. Dikatakan
secara keseluruhan, Minghui makin dikelola makin baik, jalannya lurus. Keadaan di
daratan Tiongkok memang rumit, ada sebagian praktisi keterikatan hati manusianya
sangat kuat, unsur gangguan dari partai jahat PKT juga sedang memerankan fungsi;
ada pula sejumlah orang jahat yang menyamar sebagai praktisi. Semua ini tidak ada
masalah, sudah tidak dapat lagi mengganggu Minghui.
Pengikut: Dalam ceramah Fa Shifu pada masa awal, pernah membicarakan tentang
penyelamatan terhadap Biksu dan Biksuni ditetapkan pada paling akhir, apakah
klarifikasi fakta kepada mereka diletakkan pada posisi nomor dua?
Shifu: Penyelamatan terhadap orang-orang dalam agama lain memang diletakkan
pada paling akhir, dilakukan pada tahap berikutnya. Ada orang mengatakan mengapa
pengikut Dafa begitu spesifik? Lebih spesifik dari orang-orang dalam agama? Mengapa
tidak menyelamatkan mereka menjadi pengikut Dafa malah menyelamatkan orangorang sekarang ini menjadi pengikut Dafa? Manusia melihat seseorang hanya
memandang satu masa kehidupan dalam hidup ini, sesungguhnya di antara manusia
sekarang ini, pada masa lampau dalam sejarah banyak dari mereka adalah penganut
kelompok pertama dari beberapa agama ortodoks yang besar baik di Timur maupun di
Barat, yang secara langsung pernah mendengar Sakyamuni, Yesus membabarkan Fa.
Pengikut Dafa barulah merupakan penganut yang benar-benar berkeyakinan sejati dan
teguh. (Tepuk tangan) Lagi pula mereka yang di dalam sejarah adalah orang suci
terkenal, biksu terkenal, pendeta Tao terkenal, penganut Kristen yang terkenal, niscaya
berada di antara pengikut Dafa. (Tepuk tangan)
Pengikut: Ada sebagian penganut agama Buddha tidak memahami yang Shifu
bicarakan tentang kisah Sakyamuni dalam Zhuan Falun ceramah tujuh, mereka
mengatakan telah mengeceknya di seluruh "kitab pitaka besar" namun tidak ditemui,
dengan demikian memengaruhi pemahaman mereka terhadap Dafa.
Shifu: Memang benar, saya dapat mengutarakan segala Fa, saya dapat mengutarakan
segala sesuatu dari semua Buddha, semua Dewa di atas langit, saya dapat
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mengutarakan masa lampau, sekarang dan masa mendatang dari Buddha Sakyamuni,
yang semuanya tidak ada dalam kitab suci. Saya dapat mengutarakan masa lampau,
sekarang dan masa mendatang dari alam semesta, beserta segala sesuatu dan semua
makhluk hidup di dalamnya. Dewa yang belum sempat diutarakan oleh Buddha
Sakyamuni semua dapat saya utarakan, bahkan asal-usul mereka. Keadaan yang lebih
besar hingga tertinggi dari alam semesta, bagaimana bentuk langit-langit yang berbeda,
tentu saja langit dari tingkat berbeda juga adalah Dewa, bagaimana terbentuknya
badan langit tingkat berbeda, hakiki dari segala-galanya, semua ini hanya saya yang
dapat mengutarakannya. (Tepuk tangan) Termasuk juga segala-galanya dalam sejarah
umat manusia dan Triloka, sekalipun sebuah peristiwa sangat kecil sampai paling
besar yang terjadi dalam sejarah, saya dapat mengutarakannya semua. Kitab agama
Buddha bagaimana dapat mencatat semua ini ke dalamnya? Buddha Sakyamuni saat
masih hidup pernah mengucapkan banyak kata yang masih belum tercatat dalam buku
kitab. Buddha Sakyamuni selama 49 tahun membabarkan Fa apakah hanya
mengutarakan sebanyak beberapa buku itu? Tidak mungkin bukan? Oh manusia,
selalu menggunakan konsep manusia merintangi diri sendiri. Jangan peduli omongan
manusia biasa itu. Siapakah orang yang Xiulian? Siapakah orang yang benar-benar
melangkah di atas jalan Dewa? Siapakah orang yang benar-benar dapat berhasil
berkultivasi? Sepanjang sejarah, dari dahulu hingga hari ini, hanyalah kalian. (Tepuk
tangan)
Dahulu saya pernah mengatakan, Xiulian di masa lampau, agama yang lampau,
Dewa yang turun ke bumi menyelamatkan manusia di masa lampau, apakah mereka
benar-benar telah menyelamatkan manusia? Sesungguhnya fungsi yang benar-benar
mereka perankan adalah mengukuhkan kebudayaan bagi Triloka, mengukuhkan
kebudayaan bagi umat manusia, menghamparkan alas bagi pelurusan Fa alam
semesta pada masa terakhir. Lagi pula ketika itu yang diselamatkan semua juga adalah
Fu Yuanshen manusia, bukan benar-benar manusianya sendiri. Walaupun demikian,
Fu Yuanshen yang diselamatkan itu juga adalah kehidupan yang ditunjuk untuk diutus
ke bawah, karena setelah diciptakannya Triloka, ada sebagian badan langit berjarak
terlalu dekat dengan Triloka, maka para Dewa yang berjarak dekat dengan Triloka
akan melihat, bahkan terjalin kontak dengan Triloka, dengan demikian mereka akan
mudah tercemar sehingga jatuh ke bawah. Di dalam Triloka terdapat Qing, prinsip bagi
makhluk hidup juga berbalikan, lingkungannya menderita, manusia juga mempunyai
keterikatan berat. Namun Dewa yang lurus adalah belas kasih, mudah terganggu oleh
makhluk hidup Triloka yang berada dalam lingkungan yang sangat menderita, maka
Dewa yang dekat dengan Triloka harus sering diganti. Diperhitungkan dengan waktu
manusia kira-kira dalam sepuluh tahun harus diganti, maka timbullah sebuah masalah
semacam ini, muncul fenomena yang mana menggunakan bentuk masyarakat manusia
biasa dalam Triloka ini, untuk menjalani Xiulian yang menderita, setelah mencapai
kesempurnaan, Fu Yuanshen manusia mengambil alih Dewa yang ingin diganti. Diutus
ke bawah sejumlah kehidupan dari dunia Dewa di langit, agar dia menjadi Fu
Yuanshen manusia di atas dunia untuk menjalani Xiulian, sesungguhnya juga ada yang
reinkarnasi menjadi makhluk lainnya, setelah mencapai kesempurnaan, balik ke atas
menjadi Dewa yang ingin dia gantikan. Fenomena demikian baru muncul setelah
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adanya Triloka, sebelumnya tidak ada hal semacam ini. Akan tetapi ini bukan tujuan
dari penciptaan Triloka, ini adalah sebuah fenomena yang muncul setelah terciptanya
Triloka serta cara untuk mengatasi gangguan terhadap Dewa. Tujuan sebenarnya dari
penciptaan Triloka adalah untuk digunakan bagi pelurusan Fa. Segala sesuatu yang
dilakukan Dewa terhadap Triloka, serta segala sesuatu yang termanifestasi di atas
dunia selama masa-masa tersebut, semua juga adalah mengukuhkan kebudayaan bagi
manusia, mengukuhkan proses dasar bagi manusia kelak memahami Fa.
Bahasa yang saya gunakan sekarang diucapkan dengan begitu mudah, kalian
mendengarnya juga mudah, pengenalan dan pemahamannya juga mudah. Waktu,
ruang, sejarah, segala benda, langit dan bumi, makhluk hidup, segala hal, Xiulian, Yin
Yang, penderitaan dan kebahagiaan, termasuk manusia dan Dewa, saya dengan
mudah telah mengutarakannya. Apakah kalian tahu? Pengertian dari setiap kata, serta
kandungan maknanya, semuanya juga berhasil diwariskan melalui pementasan
realistis dari sejarah yang ribuan tahun, dalam proses sejarah telah menumbuhkan
kandungan makna yang ada dalam bahasa. Yang dimaksud utamanya adalah bahasa
Tionghoa. Segala benda dan setiap hal yang dikenali oleh manusia, semuanya dapat
disimpulkan, dilukiskan dan diutarakan dengan istilah bahasa manusia, ini bukanlah
sesuatu yang dapat diselesaikan begitu mudah dengan menciptakan sebuah bahasa,
harus mempunyai sebuah proses yang mendalam, di mana manusia benar-benar
dapat merasakannya, pernah menghayatinya sendiri, melalui proses yang realistis
namun mendalam, yang diciptakan bagi manusia, baru dapat membuat manusia betulbetul mengenali kandungan makna yang disampaikan oleh sebuah huruf, sebuah
istilah dan sebuah ungkapan. Fa yang diutarakan hari ini anda sekalian begitu
mendengar sudah mengerti, jika tidak ada proses tersebut, apa yang saya utarakan
hari ini, anda sekalian mungkin semuanya tidak tahu.
Apa istilah "Xiulian" itu? Mengapa disebut "Xiulian"? Xiulian bagaimana dijalani?
Bagaimana manifestasi dari bentuk Xiulian? Bagaimana wujud orang Xiulian? Jika
semua ini tidak dimengerti oleh manusia, maka akan menjadi runyam. Dari itu Buddha
Sakyamuni, Lao Zi, Yesus, Sang Sadar tersebut harus turun ke bumi, untuk
mengadakan sebuah pementasan realistis, meninggalkan kebudayaan ini bagi manusia,
mengajar manusia untuk mengetahui kandungan makna dari perkataannya, mengerti
apa yang dimaksud, termasuk proses kultivasi berat yang dialami orang Xiulian,
"berkeyakinan sejati," hingga mencapai "kesempurnaan," dan lain-lain. Buddha, Tao,
dan Dewa juga telah meninggalkan proses peningkatan dari "keyakinan sejati,"
"kultivasi sejati" hingga menghasilkan buah status, manusia juga seyogianya telah
mengerti ajaran mereka itu apa. Walaupun demikian, segalanya itu masih tidak cocok
dengan bentuk Xiulian pengikut Dafa semacam ini di hari ini, maka saya katakan
Xiulian pengikut Dafa tidak ada contoh, jalan harus kalian sendiri yang
menghasilkannya.
Pengikut: Regu penyelamat dalam proses klarifikasi untuk penyelamatan yatim piatu
menemukan, bahwa ini adalah bentuk yang sangat baik untuk mengklarifikasi lebih
lanjut kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk pemerintah dan kalangan
finansial, dan juga memahami bahwa ini adalah sebuah proses untuk dapat
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bekerjasama dan berkoordinasi lebih baik bagi grup klarifikasi dari berbagai bidang.
Bagaimana dapat mengurangi pengulangan pekerjaan, dengan memanfaatkan lebih
baik berbagai sumber daya yang terbatas dewasa ini untuk menyukseskan pekerjaan
penyelamatan yatim piatu? Mohon Shifu memberi petunjuk.
Shifu: Masalah tersebut sedang kita pertimbangkan, semua juga sedang dalam proses
dikerjakan. Hal tersebut dilakukan dengan benar, dan harus dilakukan. Karena masalah
tersebut akan menyangkut berbagai aspek dari masyarakat, termasuk pemerintah
Amerika Serikat, maka masalah tersebut semuanya harus dikerjakan dengan mantap
baru dapat bermanfaat. Masalah yang terperinci lebih baik saya tidak bicarakan, karena
secara konkret masih harus anda yang lakukan, namun masalah ini tetap harus
dikerjakan. Anak pengikut Dafa, anak yang telah kehilangan orang tuanya, kita tidak
bisa tidak mengurusnya, itu adalah pengikut cilik saya, rekan praktisi cilik kalian. Saya
sebagai Shifu senantiasa memikirkan masalah ini, saya ingin menjemput mereka ke
atas gunung, dikumpulkan dan mendirikan sekolahan untuk mereka, dikumpulkan
untuk diasuhnya. (Tepuk tangan)
Pengikut: Dewasa ini masih ada praktisi yang berpendapat pelenyapan karma secara
fisik hingga tak dapat turun dari tempat tidur adalah akibat dari karmanya sendiri,
karena sampai pada tahap terakhir ini karma masih perlu terus dilenyapkan. Mohon
tanya cara berpikir tersebut apakah benar?
Shifu: Tidak semuanya begitu, karena manusia hidup pasti akan menciptakan karma,
kalian semua dalam proses Xiulian juga adalah sebuah proses yang senantiasa
melenyapkan karma. Asal masih berada di dunia pasti akan menciptakan karma, maka
dalam proses Xiulian juga senantiasa melenyapkannya. Oleh karena pengikut Dafa
adalah Xiulian dalam masa pelurusan Fa, dibandingkan manusia biasa karmanya
sudah sangat sedikit sekali, pelenyapan karma semacam ini sudah tidak menjadi
masalah lagi. Bukankah dahulu saya pernah mengatakan bahwa perjalanan orang
Xiulian selangkah demi selangkah saya telah mengaturnya? Yaitu mengaturnya
selangkah demi selangkah hingga langkah sekarang ini, masih terdapat sejumlah kecil
sekali karma ciptaan baru. Namun semua ini dapat berperan positif bagi pengikut Dafa
setelah diperlakukan dengan benar, tidak sampai menimbulkan gangguan bagi
pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa. Sesampainya tahap ini karma dalam aspek
tersebut pada dasarnya sudah dikikis hingga sangat ringan, karena pembuktian
kebenaran Fa oleh pengikut Dafa tidak boleh terganggu.
Jadi mengapa bisa timbul beberapa kasus yang agak berat itu? Saya beri tahu
kalian semua, berbagai jenis unsur kejahatan semuanya dapat menyusup ke dalam
celah kekosongan yang ditimbulkan oleh hati manusia biasa yang tidak disadari sesaat
itu, serta keterikatan hati yang masih ada pada pengikut Dafa. Jadi sekarang ini
gangguan yang paling besar dan menonjol adalah efek yang ditimbulkan oleh roh jahat
partai garang PKT. Terutama sekarang ini, dalam keadaan kejahatan lainnya telah
dimusnahkan tidak berdaya seberapa lagi, jelas terlihat adalah unsur-unsur kejahatan
partai jahat PKT itu yang sedang berperan. Dewasa ini berbagai jenis gangguan dan
penganiayaan adalah ini penyebabnya, maka harus ditanggapi dengan serius, dan
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dilenyapkannya. Manusia biasa tidak memercayai partai garang itu mempunyai roh
jahat dan setan busuk, pengikut Dafa mengetahuinya. Karena ada medan roh jahat itu,
partai garang baru dapat berpijak di dunia ini. Semenjak Komune Paris selama seratus
tahun lebih hingga sekarang ini, roh jahat telah menebarkan medan yang amat besar di
ruang dimensi manusia ini, dahulu densitas medan ini amat besar. Masyarakat Barat
meskipun menentang ajaran sesat partai itu, pada hakikatnya masyarakat Barat pun
menerapkan komunisme jahat dari roh jahat partai garang itu. Sekarang ini penerapan
pajak tinggi dan jaminan kesejahteraan luas yang dilakukan masyarakat Barat sama
dengan apa yang diutarakan oleh partai jahat waktu itu. Hanya saja partai jahat secara
paksa mengambil dari orang lain dengan kekerasan, namun di masyarakat Barat
dilakukan dengan menggunakan suatu tindakan hukum, pada hakikatnya semuanya
adalah melakukan hal-hal komunisme jahat itu, bukanlah benar-benar bentuk
penerapan yang normal dari masyarakat umat manusia. Masyarakat Barat anti ajaran
sesat komunis namun mengapa masih bisa muncul keadaan demikian? Justru karena
peran unsur kejahatan dari ruang dimensi lain. Tiongkok secara formal melakukan
komunisme jahat, pada hakikatnya ia adalah kelompok berandal ditambah agama
sesat. Di masyarakat Barat secara formal mereka anti komunisme jahat, namun pada
hakikatnya sedang menerapkan komunisme jahat.
Pengikut: Baru-baru ini Dajiyuan telah menerbitkan banyak berita ramalan tentang
partai jahat yang akan binasa. Mohon Shifu memberi petunjuk.
Shifu: Ini semua adalah ditinggalkan untuk diperlihatkan kepada manusia biasa oleh
Dewa dari berbagai tingkatan yang turun ke dunia. Kita sebagai pengikut Dafa justru
adalah menempuh jalan pembuktian kebenaran Fa diri sendiri.
Pengikut: Anda mengatakan demi membersihkan Triloka, galaksi akan memisahkan
diri dengan alam semesta, apakah ini berarti bahwa Triloka adalah galaksi dan bukan
tata surya?
Shifu: Betul, bukankah dahulu saya juga mengatakan demikian? Sebenarnya posisi
tepat Triloka bukan dipahami dengan menggunakan lingkup batas tertentu dari
manusia. Dalam pemahaman materialistik umat manusia masa kini, tata surya memang
adalah batasan Triloka pada tingkatan ini, sedangkan yang tidak terlihat oleh mata
manusia pada bagian-bagian yang terbentuk dari partikel mikroskopis yang berbeda,
juga berpadanan dengan ruang dimensi lebih luas yang berbeda, pada tingkatan
permukaan di mana manusia berada berpadanan dengan tata surya, pada lingkup
tingkatan mikroskopis tertentu berpadanan dengan galaksi, sedangkan pada tingkatan
yang lebih mikroskopis berpadanan dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi, Triloka
terbentuk dari banyak sekali gabungan partikel mikroskopis hingga yang lebih besar,
partikel yang berbeda membentuk taraf kondisi dan ruang lingkup yang berbeda,
sesungguhnya ini juga merupakan bagian yang dapat diutarakan oleh pemikiran dan
bahasa manusia, ini hanyalah lingkup dari ruang dimensi berbeda yang terbentuk oleh
partikel, yang secara sepadan dapat dilihat dengan mata dan juga dapat dilukiskan
manusia. Sebenarnya lingkup Triloka yang lebih besar malah berpadanan dengan
seluruh alam semesta kecil, Pan Gu yang diceritakan dalam legenda sebenarnya
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adalah menciptakan langit dan bumi dari bagian tersebut. Lingkup ini dikatakan
demikian juga tidak tepat, karena dalam lingkup ini sama juga berpadanan dengan taraf
kondisi bagian dalam yang tergolong luar Triloka. Kata-kata manusia terbatas,
mengajarkan Fa dengan pola pemikiran manusia, tidak akan dapat secara bersamaan
menggunakan pemahaman dan pemikiran dari seluruh penjuru dan prinsip dari
berbagai tingkat, juga tidak dapat menggunakan bahasa dari seluruh penjuru untuk
mengajarkan Fa. Galaksi berpisah dengan badan langit di luarnya kelihatan ruang
lingkup tersebut telah terpisah, di luar galaksi tidak akan terlihat lagi badan langit, mata
fisik manusia atau teleskop manusia yang lebih besar kemampuannya juga tidak dapat
melihatnya lagi. Sesungguhnya taraf kondisi berbeda yang membentuk Triloka
keadaannya juga tidaklah sama. Akan tetapi Fa adalah diajarkan kepada manusia yang
sedang Xiulian, bahasa yang rumit dan tingkat kesukaran yang besar bisa membuat
banyak orang sulit untuk Xiulian, bila benar-benar mampu berkultivasi mencapai
kesempurnaan barulah dapat melihat keadaan sebenarnya alam semesta. Harus
melalui suatu periode waktu setelah Fa meluruskan dunia manusia, bumi dan Triloka
telah mencapai pemurnian total baru dapat pulang kembali.
Pengikut: Pengikut merasakan, ketika beberapa masalah yang dahulu belum
dilakukan dengan baik kemudian telah diperbaiki, situasi pelurusan Fa secara
keseluruhan akan menjadi jauh lebih cepat. Jika begitu bila pengikut di beberapa
daerah belum melakukan dengan baik, apakah dapat memengaruhi proses pelurusan
Fa secara keseluruhan?
Shifu: Proses pelurusan Fa tidak akan terpengaruhi, masalah pembuktian kebenaran
Fa oleh pengikut Dafa ini bisa terpengaruh, akan menjadi penghambat. Karena di
tempat lain telah dimurnikan dengan bersih, sedangkan di beberapa tempat kejahatan
masih berperan, penganiayaan tak kunjung selesai, kejahatan tak dapat dibasmi tuntas.
Anda sekalian tahu, kemerosotan manusia kini kian hari kian cepat, sekarang
kebobrokan moral manusia sudah sangat menakutkan. Bila tidak dicegah, manusia
sungguh sudah tidak dapat tertolong lagi sekalipun ingin ditolong.
Pengikut: Dajiyuan adalah sebuah media massa, dewasa ini hanya sejumlah kecil
praktisi terlibat dalam pengelolaan iklan. Baru-baru ini seorang penanggung jawab
Himpunan Dafa juga aktif terlibat, tapi ada beberapa praktisi tidak dapat memahaminya.
Mohon tanya Shifu bagaimana agar dapat melibatkan lebih banyak lagi praktisi?
Shifu: Benar, penanggung jawab ingin terlibat dalam pekerjaan Dajiyuan adalah hal
baik, penanggung jawab sebenarnya adalah koordinator, dapat menghimpun lebih
banyak orang yang punya kemampuan ikut melibatkan diri, ini barulah yang krusial.
Anda seorang diri dapat berperan seberapa besar? Jika keseluruhannya dapat ikut
berperan, itu baru dapat disebut penanggung jawab telah melakukan dengan baik.
Penanggung jawab sendiri melakukan dengan sangat baik, anda melakukan dengan
sangat baik juga hanyalah seorang praktisi yang melakukan dengan baik, maka
sebaiknya jadilah seorang praktisi biasa saja. Kuncinya adalah kewajiban dari
penanggung jawab harus dapat memerankan fungsi yang demikian. Bicara lagi sebuah
masalah, penanggung jawab di berbagai daerah harus melepaskan gaya kerja yang
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ingin menangani masalah besar maupun kecil. Di semua daerah, hal-hal yang
sepenuhnya mengembangkan praktisi daerah secara inisiatif melakukan pembuktian
kebenaran Fa harus didukung, jangan dibatasi, kecuali mereka yang sering melangkah
secara ekstrem. Pengikut Dafa lama semuanya telah matang, mereka semuanya
sedang menempuh jalur kesempurnaannya, hal ini harus jelas.
Pengikut: Praktisi Eropa Timur apakah harus mundur dari partai dan liga pemuda?
Shifu: Manusia di dunia semua harus menyatakan sikap terhadap hal tersebut, namun
dewasa ini bukanlah yang diutamakan. Partai jahat di Eropa Timur bagaimanapun
sudah tercerai-berai. Jika di sana sampai sekarang ada orang yang masih berteguh
sebagai penganut partai jahat, maka pasti sama juga akan disingkirkan. PKT adalah
tubuh utama terakhir dari roh jahat partai garang, penyelamatan terhadap orang-orang
Tiongkok, justru adalah mencerai-beraikan roh jahat dari partai garang.
Pengikut: Saya merasakan praktisi Barat menganggap "Sembilan Komentar" adalah
masalah praktisi Tionghoa. Apakah Shifu dapat memberi petunjuk?
Shifu: Terutama adalah untuk praktisi Tionghoa, ini tidak ada masalah. Akan tetapi
manusia di dunia semua harus menyatakan sikap, lagi pula di Barat ada banyak orang
juga tidak mengenal dengan jelas tentang partai jahat PKT.
Manusia di dunia mengatakan Falun Gong luar biasa, di dalamnya masih
mengandung beberapa tingkat pengertian. Satu masalah di antaranya adalah
sepanjang seratus tahun lebih, masyarakat rezim komunis ini dengan masyarakat
liberal terus saja saling bertarung, lagi pula selalu begitu sengit, dalam masa perang
dingin sepertinya sewaktu-waktu dapat terjadi bahaya perang atom, juga tidak ada
orang yang dapat menjelaskan partai jahat PKT itu apa. Siapa yang telah menjelaskan?
Hanya saja saling mengecam. Ada begitu banyak orang dan organisasi yang meneliti
partai jahat ini, namun juga tidak dapat meneliti dengan jelas benda macam apakah itu.
Partai Nasionalis 5 dan PKT bertarung beberapa puluh tahun, juga tidak dapat
menjelaskan partai jahat PKT itu apa. Falun Gong telah menceritakan dengan jelas
partai jahat itu, bukankah ini sangat luar biasa? Bukankah ini membuat manusia di
dunia memberi pandangan baru terhadap Falun Gong? Mengapa dalam masyarakat
manusia biasa ada banyak orang yang mengagumi pengikut Dafa? Banyak sekali
masalah umat manusia sama sekali tidak dapat dijelaskan oleh manusia biasa.
Pengikut Dafa dapat menceritakan dengan jelas, justru inilah luar biasa.
Tidak hanya masyarakat Barat, seluruh umat manusia juga belum mengenal
dengan jelas partai jahat itu apa. Sekarang yang perlu kalian cepat atasi adalah
menyelamatkan orang-orang Tiongkok yang paling berat teracuni, supaya orang-orang
Tiongkok mengetahui dengan jelas partai jahat PKT. Namun di Barat juga ada banyak
orang yang tidak mengenal dengan jelas partai jahat itu, juga ada sejumlah kecil sekali
orang bahkan mendukung partai jahat itu, bagi mereka bukankah itu juga sangat
berbahaya? Hanya saja sekarang perlu cepat mengatasi masalah orang Tiongkok yang
5
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terlalu banyak telah teracuni, sehingga terhadap bangsa lain yang tidak teracuni begitu
berat, tidak ditempatkan pada posisi nomor satu. Di daerah lainnya, dewasa ini pada
hakikatnya yang teracuni sangat sedikit jumlahnya, sebagian besar orang tidak percaya
terhadap seperangkat benda dari partai jahat komunis itu, lagi pula menolaknya. Akan
tetapi orang Tiongkok tidaklah sama, orang Tiongkok di dalam pendidikan budaya
partai jahat selama puluhan tahun, ada berapa orang yang masih dapat mengenali
dengan jelas partai jahat itu? Sebelum "Sembilan Komentar" diterbitkan, setiap orang
Tiongkok tidak dapat menjelaskan juga tidak dapat mengenali dengan jelas partai jahat
itu, melakukan kecaman terhadapnya juga dilakukan dalam budaya yang diciptakannya,
sama sekali telah teracuni hingga tidak sadar lagi, bahkan dalam pernyataan mundur
dari partai juga menggunakan kata-kata yang diciptakan oleh partai jahat, misalnya
"saya lahir pada masa Tiongkok Baru," "saya adalah generasi yang tumbuh di bawah
bendera merah," "demi ‘partai’ saya telah mengabdi seumur hidup," dan lain-lainnya.
Pengikut: Pengikut Bulgaria memberi salam kepada Shifu. Kami sedang
menerjemahkan "Zhuan Falun" ke bahasa Bulgaria, dapatkah Shifu memberi petunjuk
sepatah dua patah kata?
Shifu: (Tersenyum) Dapat menerjemahkan dengan baik buku Dafa, sesungguhnya
juga adalah sebuah proses Xiulian diri sendiri. Jangan sama sekali menggunakan
pemahaman tingkat tinggi orang Xiulian menerjemahkannya, karena kalian setiap
orang tinggi-rendah tingkatan Xiulian-nya berbeda, pemahaman Fa kalian terhadap
sepatah kata yang sama juga berbeda-beda, sehingga bisa terjadi masalah yang
diperdebatkan tak kunjung selesai. Asal saja maksud kata tersebut atau sepatah kata
ini arti permukaannya sesuai dengan budaya manusia, itu sudah cukup. Karena makna
tingkat tingginya adalah manifestasi Fa, oleh sebab itu kandungan makna dalamnya
tidak akan dapat diterjemahkannya. Cara berpikir orang Timur dan orang Barat tidak
sama, pada saat awal pengenalan Fa memang ada sedikit tidak terbiasa, tetapi bila
benar-benar membaca dan mempelajarinya, tidak ada pengaruh, karena yang
berperan adalah Dewa.
Pengikut: Mohon tanya asal-usul komunisme jahat dan partai jahat apa perbedaannya?
Shifu: Ini justru adalah teori kebohongan dari komunisme jahat yang diciptakan untuk
partai jahat, tiada bedanya, semuanya adalah sama. Anggota partai dari partai jahat
adalah wujud perorangan, sekelompok anggota partai adalah wujud kolektif partai.
Kolektif ini mempunyai sebuah pemikiran yang mengelabui manusia, katanya akan
menciptakan sebuah "surga di dunia manusia," ini adalah apa yang disebut komunisme
jahat. Dunia manusia bagaimana bisa menjadi surga? Ketika Dewa menciptakan
Triloka, sama sekali tidak memikirkannya untuk diubah menjadi surga, melainkan
digunakan untuk pelurusan Fa. (Tersenyum) Jika kelak Triloka masih eksis, bentuk
masyarakat umat manusia akan selamanya adalah masyarakat manusia, karena ini
adalah kebutuhan alam semesta. Menjadi surga macam apa? Di dalam alam semesta
surga ada di mana-mana, surga jauh lebih banyak dari umat manusia. Keluar dari
ruang lapisan permukaan semua adalah dunia Dewa langit, di dalam alam semesta
penuh dengan surga.
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Pengikut: Tsunami besar di Asia Tenggara apa gerangannya?
Shifu: Karma umat manusia bila sudah terlalu besar maka akan terjadi masalah, akan
tetapi dari banyak peristiwa anda sekalian bisa melihat, sekarang peristiwa yang
muncul pada umat manusia banyak sekali adalah perbuatan dari unsur kekuatan lama,
bagi manusia tidak berperan positif apa pun. Ketika umat manusia terjadi sesuatu
peristiwa, seharusnya ada sebuah pelajaran positif bagi umat manusia, dengan
demikian baru dapat membuat manusia benar-benar memahami bahwa ini adalah
Dewa sedang menghukum manusia, sehingga dapat menyelamatkan lebih banyak lagi
manusia. Bila semata-mata demi menghukum lalu dihukumnya, manusia akan lebih
tidak memercayai Dewa. Unsur kekuatan lama melakukan hal-hal tersebut, bagi umat
manusia tidak mempunyai peran positif, manusia sudah tidak baik maka disingkirkan.
Munculnya Tsunami besar di saat ini juga untuk memperingatkan manusia, tiga ratus
ribu manusia dalam beberapa detik telah lenyap. Pada tahun itu gempa besar di
Tangshan Tiongkok bukankah beberapa ratus ribu orang dalam sekejap juga telah
lenyap? PKT mengatakan mempunyai beberapa juta tentara, bila dia benar-benar
bertindak jahat, mungkin saja dalam sekejap juga akan lenyap. (Tertawa) (Tepuk
tangan) Unsur kekuatan lama menyepelekan manusia, hanya pengikut Dafa yang
sedang menyelamatkan manusia.
Pengikut: Sejumlah praktisi lama di daratan Tiongkok memanfaatkan kesempatan
terakhir sebaik-baiknya tampil ke luar membuktikan kebenaran Fa, ada yang
menggunakan nama asli mundur dari partai. Mereka titip untuk menyampaikan salam
kepada Shifu yang terhormat. Pengikut Dafa di daratan Tiongkok yang bekerja di
instansi pemerintah menyampaikan salam kepada Guru terhormat.
Shifu: Terima kasih kepada kalian semua. (Tepuk tangan) Sejumlah praktisi yang
dianiaya sangat berat oleh kejahatan, juga diakibatkan oleh keterikatan hati. Karena
keterikatan hati serta terus-menerus terjadi pengulangan, hari ini di bawah tekanan
telah menulis "surat penyesalan," setelah keluar merasa menyesal, lalu membuat
pernyataan; keesokan harinya ditangkap oleh kejahatan, karena pikiran lurus tidak kuat
mengakibatkan penganiayaan berat, ia kembali menulis lagi "surat penyesalan,"
kemudian keluar membuat pernyataan lagi. Penganiayaan yang paling berat dialami
oleh kelompok praktisi tersebut. Sedangkan sebagian praktisi yang pikiran lurus-nya
kuat, benar-benar telah melakukan dengan sangat baik. Berhubung pemberitaan
Minghui adalah untuk menyingkap penganiayaan, maka pengumpulan kisah pengikut
Dafa yang melakukan dengan sangat baik tidak diutamakan. Sesungguhnya yang
penampilannya baik sangat banyak, sangat banyak.
Pengikut: Praktisi baru yang baru masuk Dafa beberapa bulan, harus bagaimana
mengatur perbandingan waktu belajar "Zhuan Falun" dengan artikel baru serta artikelartikel lama yang banyak itu? Karena kami mendapatkan Fa pada masa pelurusan Fa
ini, maka ingin mengetahui dengan jelas mana yang didahulukan.
Shifu: Sebagai praktisi baru yang terutama adalah belajar "Zhuan Falun", kemudian
baca buku Dafa lainnya sebagai pelengkap. Tidak peduli dari masa yang mana,
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termasuk "Petunjuk Penting untuk Gigih Maju", bila ada waktu semuanya boleh dibaca.
Juga jangan mempunyai pikiran bahwa waktunya sedikit namun harus dibaca
semuanya, bukan demikian. Praktisi baru dapat melakukan hal-hal yang seharusnya
dilakukan oleh pengikut Dafa, benar-benar sangat mengagumkan. Yang paling krusial
adalah harus membaca "Zhuan Falun", lainnya dibaca sebagai pelengkap, ada waktu
dibaca, tidak ada waktu hanya baca "Zhuan Falun" sudah cukup.
Pengikut: Dapatkah Shifu menceritakan arti penting mengadakan pertunjukan?
Shifu: Malam pertunjukan yang kalian gelar, saat menatanya sangat susah-payah.
Acara digelar dengan sangat baik, hanya sekali pertunjukan sudah selesai, rasanya
sangat digemari sayang untuk dilepas. Lagi pula dapat memerankan fungsi positif yang
amat besar, mengapa tidak supaya dapat ditonton lebih banyak orang lagi? Mengapa
tidak pergi ke beberapa kota besar, mengadakan pertunjukan keliling, supaya lebih
banyak lagi orang dapat menonton? Bukankah ini sebuah hal yang sangat baik? Akan
tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan, haruslah yang mempunyai syarat, siapa
pun melangkah ekstrem, itu tidak dibenarkan, siapa pun juga jangan merusak bentuk
Xiulian dirinya, merusak lingkungan Xiulian diri sendiri. Saya mengatakan “yang
mempunyai syarat,” yang tidak mempunyai syarat, itu tidak dibenarkan, tidak boleh
keluar dari sekolah atau berhenti sekolah sementara. Keadaan ekonomi tidak
mencukupi lalu berhenti bekerja untuk menjadi pemain juga tidak dibenarkan. Lagi pula
hanya diperlukan pada satu jangka waktu tahun baru saja, waktunya tidak panjang,
jangan berhenti sekolah sementara maupun berhenti bekerja. Jangan melangkah
ekstrem, melangkah ke sisi ekstrem dapat mendatangkan banyak kerunyaman.
Pengikut: Pada saat Fa meluruskan dunia manusia, PKT di dunia manusia terceraiberai secara menyeluruh, wabah besar berjangkit, terjadi pergolakan dan kekacauan di
masyarakat dan lain sebagainya, di antaranya faktor mana yang paling penting?
Shifu: Sepertinya tidak akan terjadi kekacauan? Masyarakat manusia dikendalikan
oleh Dewa, Dewa menghendaki masyarakat manusia kacau, dia tidak mungkin tidak
kacau; Dewa menghendaki dia tenang, dia tidak tenang pun juga harus tenang,
bukankah begitu? Apalagi suatu peristiwa yang begitu besar semuanya adalah diatur
demi pelurusan Fa, situasi yang demikian ini apakah mungkin tidak dikendalikan?
Pengikut: Pengikut ingin mengadakan sebuah proyek baru, di mana pengikut Dafa
yang bekerja sebagai guru di Taiwan, menyusun satu perangkat bahan pelajaran
bahasa Tionghoa, dari kelas satu hingga kelas duabelas. Proyek ini sangat besar
volumenya, apakah dapat memengaruhi pekerjaan pembuktian kebenaran Fa yang
lebih penting lainnya?
Shifu: Jika hal tersebut ada hubungan dengan pembuktian kebenaran Fa anda boleh
lakukan, jika tidak ada hubungan dengan pembuktian kebenaran Fa maka anda tidak
dapat melibatkan tenaga praktisi. Jika dapat berperan positif terhadap peningkatan
kembali moral umat manusia, juga boleh, boleh coba dilakukan.
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Pengikut: Ada beberapa praktisi berdagang, namun barang produk berasal dari
daratan Tiongkok. Apakah perdagangan seperti ini tidak seharusnya dilakukan?
Shifu: Dagangan anda yang sedikit itu tidak terhitung apa-apa, konsorsium
internasional yang besar itu terus-menerus menyuplai darah ke dalam sana. Karena
praktisi juga perlu hidup, masih perlu membuktikan kebenaran Fa, masih mempunyai
sebuah lingkungan untuk membuktikan kebenaran Fa, hal itu bukan masalah besar.
Jika konsorsium-konsorsium besar itu tidak menyuplai, barang anda yang sedikit itu
tidak akan bisa menolong untuk menghidupi PKT, lagi pula apa yang dilakukan
pengikut Dafa semuanya terdapat unsur pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa.
Pengikut: Orang-orang di daratan Tiongkok setelah menggunakan nama samaran
menyatakan mundur dari partai, PKT lagi-lagi mengadakan belajar mengintensifkan
sifat kepartaian, menuntut anggota partai belajar dan membuat catatan. Orang yang
telah mundur dari partai dengan menggunakan nama samaran jika dipaksa ikut belajar,
apakah akan kena tanda cap binatang lagi?
Shifu: Setelah menyatakan mundur berarti telah resmi mundur, dalam hatinya
mengetahui betul duduk perkaranya, begitu dia menyatakan mundur maka ada
kehidupan yang mengurusinya. (Tepuk tangan)
Pengikut: Ada pengikut bekerja di kota judi sebagai pembagi kartu, apakah dapat
menambah karmanya? Apakah tidak seharusnya melakukan pekerjaan tersebut?
Shifu: Disebut pekerjaan ya itulah pekerjaannya. Masyarakat manusia sudah
melangkah hingga tahap demikian, dikatakan bekerja di kota judi itu tidak baik,
sesungguhnya masyarakat umat manusia sekarang ini, pekerjaan mana yang benarbenar adalah pekerjaan umat manusia? Berkembang hingga sekarang bentuk
masyarakat ini, hal apa pun berubah mengikuti bentuk masyarakat, maka itu hanyalah
sebuah pekerjaan saja. Bila ada pekerjaan lainnya, anda gantilah pekerjaan, tidak ada
pekerjaan lainnya anda lakukan saja, karena masyarakat sekarang ini memang adalah
sebuah masyarakat yang sedemikian rupa.
Bicara sampai di sini, saya ingin menyampaikan satu masalah. Banyak sekali
orang Barat pergi ke kota judi, sebenarnya mereka adalah pergi untuk bermain-main,
pergi berekreasi; sedangkan orang Tiongkok, juga ada orang Timur dari beberapa
negara, mereka benar-benar pergi berjudi, bahkan penggemar judi, tujuannya tidak
sama.
Pengikut: Shifu mengatakan pengikut Dafa tidak dapat mencapai kesempurnaan
dengan menunggak utang, namun saya telah membeli rumah, telah meminjam kredit
bank 50 ribu dolar, perlu 30 tahun baru bisa dibayar lunas, (hadirin tertawa), saya harus
bagaimana mengatasi masalah ini?
Shifu: Segala sesuatu masalah umat manusia tidak ada yang kebetulan. anda
mengatakan bahwa anda telah meminjam kredit di bank, beberapa puluh tahun baru
bisa dibayar lunas, akan tetapi pengikut Dafa semuanya akan mencapai kesempurnaan,
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bagaimana dapat menunggu sampai beberapa puluh tahun? Lalu masalah ini
bagaimana jadinya? Masalah-masalah tersebut melibatkan langkah selanjutnya dari
umat manusia. Ketika begitu melibatkan langkah selanjutnya dari umat manusia,
bentuk dan pola masyarakat umat manusia semuanya telah berubah. Ada lagi, ketika
pengikut Dafa benar-benar mencapai kesempurnaan, seluruh masalah anda Shifu pasti
akan menangani dan menyelesaikannya, sesungguhnya pada saat itu anda sendiri
juga telah mampu menanganinya. (Tepuk tangan) Ini tidak sama dengan masalah yang
tadi saya katakan, ini adalah masalah normal dalam kehidupan. Ada praktisi berpikir
dalam benaknya, saya meminjam uang juga tidak perlu dibayar, begitu angkat kaki
masalahnya sudah beres. (Hadirin tertawa) Titik tolak ini adalah tidak benar, titik tolak
yang tidak benar, itu tidak diperkenankan.
Pengikut: (Terjemahan) Saya latihan Gong sudah satu setengah tahun, saya
mendapatkan banyak manfaatnya, dari lubuk hati saya berterima kasih kepada Shifu.
Shifu: Semua itu dari kesadaran anda sekalian, Shifu hanya sekadar membantu kalian.
Bila kalian dapat dengan teguh melangkah hingga terakhir, tidak tergoyahkan, biarpun
menjumpai gangguan ini atau gangguan itu, anda benar-benar dapat terus melangkah
dengan teguh, maka anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Dewa di seluruh
alam semesta semua mengagumi anda. (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut Dafa dari 21 negara dan 6 daerah -- Shandong, Changsha-propinsi
Hunan, Hengyang, Foshan- propinsi Guangdong, Heyuan, Guangzhou, Maoming, kota
Zhongshan, Dongguan, Shenzhen, Hainan, Shanxi, Chengdu, Luzhou, Guiyang,
Jiamusi, Fushun, Taiyuan, Anshan, Beijing, daerah Fengtai kota Beijing, daerah
Zongwen, Beida, Qinghua, Tangshan, Shijiazhuang, Chengde, Tianjin, Zhanjiang,
Dalian, Yantai, Benxi, Qinhuangdao, Shanghai, Kunming, Xinjiang, Fuzhou, Hubei,
Hunan, Hefei, Harbin, Kaian, Shanxi, Nanjing, Liaoning, Neimenggu, Huhehaote,
(hadirin tertawa) Belanda, Jepang, Selandia Baru, Perancis, Jerman, Indonesia,
Singapura, Inggris, Australia, Denmark, Nepal, Taiwan, Makao, Swedia, Toronto, San
Francisco-California, Auckland, San Jose, Cupertino, Malaysia, Argentina, Hongkong,
India, Turki, daerah Laut Karibia, Vietnam, semuanya menyampaikan salam kepada
Guru terhormat!
Shifu: Terima kasih kepada kalian semua. (Tepuk tangan meriah)
Semua lembaran pertanyaan sudah saya jawab habis. Tak peduli saya telah
bicara berapa banyak, jalur Xiulian ini harus anda sendiri yang jalani. Bagaimana agar
dapat menempuh jalur ini dengan baik, melangkah hingga terakhir, itu barulah yang
paling luar biasa. Karena dalam proses anda menempuh jalur ini akan menjumpai
kesulitan, akan menghadapi berbagai macam ujian, akan mengalami penderitaan yang
tak terduga sebelumnya, anda akan menghadapi gangguan dari Qing 6 dan berbagai
macam keterikatan yang tak pernah anda duga sebelumnya. Gangguan tersebut
berasal dari keluarga, masyarakat, handai tolan dan teman akrab, bahkan di antara
kalian sesama praktisi, dan masih terdapat gangguan dari situasi masyarakat manusia,
6
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gangguan dari konsep yang terbentuk dalam masyarakat manusia. Kesemuanya ini
dapat menyeret anda kembali ke tengah manusia biasa. Bila anda dapat menjebol
semua ini, anda niscaya dapat melangkah menuju Dewa. Oleh sebab itu sebagai
seorang yang Xiulian, dapat memperteguh diri sendiri, dapat mempunyai sebuah
pikiran lurus yang teguh tak tergoyahkan oleh apa pun, itu baru benar-benar luar biasa.
Seperti berlian, kokoh tak tergoyahkan, siapa pun juga tak dapat menggoyahkannya,
kejahatan melihat pun merasa ketakutan. Bila dalam menghadapi kesulitan pikiran
anda benar-benar dapat sangat lurus, di hadapan penganiayaan kejahatan, di hadapan
gangguan, sepatah kata yang anda ucapkan dengan pikiran lurus yang kokoh, niscaya
dapat segera mencerai-beraikan kejahatan, (tepuk tangan) dapat membuat orang yang
diperalat oleh kejahatan berpaling melarikan diri, dapat membuat penganiayaan yang
dilakukan kejahatan terhadap anda lenyap sama sekali, dapat membuat gangguan dari
kejahatan terhadap anda lenyap tak tampak lagi. Sebuah pikiran yang begitu lurus,
siapa yang dapat mempertahankan pikiran lurus ini, dia niscaya dapat melangkah
menuju paling akhir, dia niscaya dapat menjadi Dewa agung yang diciptakan oleh Dafa.
(Tepuk tangan jangka panjang)
Saya masih akan menunggu kabar baik dari anda sekalian. (Tepuk tangan meriah)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Kota Chicago
Li Hongzhi
26 Juni 2005
Salam untuk anda sekalian! (Pengikut: Salam untuk Shifu) Anda semua telah
berjerih payah!
Satu periode waktu belakangan ini, setiap kali konferensi Fa saya pada dasarnya
selalu hadir. Anda semua tahu, pelurusan Fa selalu ada perubahan situasi. Misalnya di
tengah penyelamatan makhluk hidup dewasa ini, ingin mengatasi masalah pemahaman
orang-orang terhadap PKT di dalam pikiran mereka, maka anda sekalian sedang
melakukan pekerjaan "Sembilan Komentar" ini. Pada saat demikian jika terlalu banyak
membicarakan isi tentang hal-hal lain, mungkin dapat melemahkan hal-hal yang anda
sekalian lakukan sekarang, maka saya seyogianya tidak ingin berbicara terlalu banyak.
Setelah saya tiba di Chicago, saya terus saja mempertimbangkan apakah akan datang
ke arena konferensi. (Tersenyum) Kemudian setelah dipikir sejenak, akhirnya datang
juga, karena belakangan ini setiap kali konferensi Fa selalu ada beberapa praktisi yang
baru melangkah ke luar dan praktisi yang keluar dari daratan Tiongkok. Tentu saja,
para praktisi juga ingin bertemu Shifu, ada baiknya saya bertemu muka dengan anda
sekalian. (Tepuk tangan meriah)
Secara sambilan saya bicarakan sebuah masalah kepada anda sekalian. Anda
semua tahu, sebagai orang yang Xiulian Dafa di masa pelurusan Fa, misi sejarah yang
diemban, ini merupakan pikulan berat yang benar-benar sangat besar. Yang kalian
hadapi bukan semata-mata Xiulian pribadi, juga bukan masalah ingin menyelamatkan
beberapa orang. Seluruh umat manusia diletakkan di hadapan kalian, terutama orangorang Tiongkok. Tentu saja, situasi di kemudian hari akan berubah, kita juga tidak lagi
begitu sulit untuk melakukannya. Tetapi dalam keadaan sekarang ini, penyelamatan
terhadap orang Tiongkok adalah sangat sulit, tingkat kesulitannya sangat besar, maka
anda sekalian telah memikirkan berbagai macam cara, yang telah berfungsi
menggentarkan terhadap orang jahat, memerankan efek yang baik terhadap klarifikasi
fakta dan penyelamatan makhluk hidup. Semua ini telah anda lakukan dengan sangat
baik, tetapi kadang-kadang juga bisa ditangani terlampau gesa.
Barangkali akhir-akhir ini anda sekalian mendengar bahwa masalah pengadilan
terhadap PKT perlu ditunda dulu. Sesungguhnya saya punya sebuah pemikiran, saya
sejak dini sudah mengatakan kepada kalian, sebagai pengikut Dafa, sebagai seorang
yang menjalani Xiulian, saya katakan orang Xiulian tidak punya musuh, kalian hanya
mempunyai porsi untuk menolong manusia, tidak ada porsi untuk menaklukkan
manusia dan menghukum manusia dengan cara dan dalil manusia. Ini adalah masalah
pokok.
Akan tetapi, untuk mengekang kejahatan, orang-orang yang sudah tidak dapat
diselamatkan lagi, juga pengikut setia PKT, adalah perlu bagi anda sekalian untuk
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mengorganisasi beberapa kegiatan, dan melakukan beberapa hal. Tetapi ada sebagian
hal seharusnya dilakukan oleh manusia biasa, khususnya di dalam masyarakat ada
banyak orang sedang mengadakan gerakan demokrasi, mengelola berbagai golongan
partai, mereka mempunyai tuntutan di bidang politik, mereka ingin meraih suatu bentuk
sistem politik bagi negara Tiongkok. Bagaimanapun mereka melakukan, itu semua
adalah urusan manusia, namun sebagai sesuatu yang menyingkap watak hakiki
kejahatan dari PKT, mereka betul-betul telah memerankan fungsi yang sangat besar,
dalam hal ini media yang dikelola oleh pengikut Dafa termasuk media masyarakat,
boleh memberitakannya secara menyeluruh, untuk mendukung penyingkapan
kejahatan PKT yang mereka lakukan. Ini dapat memerankan efek tertentu bagi orangorang Tiongkok dalam mengenali watak hakiki kejahatan dari partai garang PKT, juga
bagi penyelamatan orang-orang Tiongkok. Ini tidak ada masalah. Akan tetapi, jika kita
melakukan secara langsung seperti manusia biasa, atau kita secara langsung
melakukan hal tersebut dengan status pengikut Dafa, maka itu tidak begitu cocok.
Namun cara dari hasil pemikiran kalian, serta bentuk yang diterapkan, Shifu juga
membenarkannya bagi kalian, tidak ada kesalahan.
Masa mendatang bagi manusia, selain harus mengadili dan membenahi orangorang yang ekstrem jahat, manusia memang harus ada cara penentuan hukum yang
benar, maka boleh dilakukan secara demikian. Pengikut Dafa juga boleh membantu
manusia biasa mengoordinasi sejumlah hal-hal manusia yang benar yang mereka
lakukan, ini tidak ada masalah, melalui hal tersebut juga dapat memerankan efek yang
menyingkap dan mengekang kejahatan, tetapi ingin mengadili orang yang harus
diselamatkan, itu tentu tidak benar. Coba anda pikirkan, yang hadir di sini ada banyak
orang sebelum belajar Dafa juga pernah dibohongi oleh partai garang menjadi anggota
partai, apakah kalian benar-benar ingin mengadili anggota partai yang telah dibohongi
oleh kejahatan? Kalian harus tahu bahwa mereka pada mulanya juga pernah dibohongi
oleh partai garang PKT, semua itu adalah makhluk hidup yang harus kalian selamatkan.
Hal ini harus dibedakan dengan jelas. Hanya orang-orang tertentu, orang jahat yang
sangat-sangat buruk itu, baru dapat dilakukan demikian terhadap mereka. Tentu saja
telah saya katakan tadi, hal ini tidak salah, telah berperan menggentarkan kejahatan, di
kemudian hari manusia juga pasti tidak akan membiarkan orang-orang jahat itu, tetapi
jangan ditangani terlalu gesa. Jika kalian benar-benar ingin melakukan sendiri hal ini,
itu juga tidak benar. Masalah yang saya kemukakan tadi, apakah anda sekalian telah
mendengarnya dengan jelas? (Tepuk tangan)
Dapat dikatakan tidak ada salahnya kalian menggunakan cara hukum untuk
menghentikan penganiayaan kejahatan, tetapi dalam cara melakukannya dan
pemahaman atas hal tersebut harus sadar jernih. Hal ini telah saya bicarakan tadi,
maka pahamilah secara demikian. Berbagai macam cara dari hasil pemikiran anda
sekalian untuk mencerai-beraikan kejahatan, semua adalah baik, di samping
menyingkap penganiayaan juga dapat menyelamatkan makhluk hidup, dengan
demikian dapat membuat makin banyak orang meninggalkan kejahatan, membuat
kejahatan tercerai-berai di tengah penganiayaan. Orang Tiongkok zaman sekarang
selama beberapa puluh tahun sejak PKT berkuasa, sudah semuanya dicuci otak
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olehnya. Istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan, cara pemikiran serta cara
pemahaman terhadap hal objektif dari orang-orang di daratan Tiongkok, semuanya
merupakan perangkat yang di-indoktrinasi oleh PKT. Setelah satu periode waktu orang
dari daratan Tiongkok datang ke masyarakat Barat, mereka baru mengerti bahwa
dirinya telah dibuat sedemikian rupa oleh PKT. Anda sekalian kini telah mengerti, telah
tahu keadaan orang Tiongkok yang mengibakan, bila direnungkan PKT benar-benar
adalah terlalu jahat. Sekarang masih ada banyak orang Tiongkok di daratan Tiongkok,
mereka sama sekali tidak dapat mengenali hal ini, tidak dapat melihat semua ini,
mereka sudah terbiasa dengan semua ini. Mereka sejak kecil tumbuh hingga dewasa,
memang tumbuh secara demikian, mereka merasa realita masyarakat manusia yang
wajar adalah seperti ini, prinsip-prinsip dalam dunia manusia mungkin juga adalah
demikian. Maka partai garang PKT mengatakan apa, mereka pada dasarnya tidak
berpikir panjang, dikatakan baik ya baiklah, dikatakan buruk ya buruklah, dikatakan
Falun Gong tidak baik, ya mungkin saja Falun Gong memang demikian, anda
mengatakan fakta sebenarnya kepada dia juga tidak didengar. Dalam keadaan
demikian kita harus bagaimana? Pengikut Dafa mengemban misi untuk
menyelamatkan mereka, maka kita seyogianya menyingkap ke luar partai berandal
yang jahat ini, sejak dalam sejarah hingga kini, agar orang-orang di dunia melihat
sejenak benda macam apa sebenarnya dia itu, apakah anda masih memercayainya.
Dalam kenyataan setelah orang-orang mengetahui semua ini, ketika kita sekali lagi
memberi tahu mereka fakta sebenarnya, sebaliknya mereka sudah jelas perihal apa
pun, juga sudi mendengarnya. Ini adalah fungsi yang diperankan oleh "Sembilan
Komentar" dewasa ini.
Dilihat dari keadaan pengunduran diri dari partai dan perubahan situasi di daratan
Tiongkok dewasa ini, anda sekalian juga telah melihat semua yang kalian lakukan
sekarang ini telah membuat keadaan di atas dunia terjadi perubahan yang sangat
besar. Jangan dilihat kejahatan memiliki kekuatan yang betapa besar, sejak awal di
antara dua kekuatan yang konfrontatif dalam masyarakat manusia, kubu kejahatan
betapa kuat, masyarakat Barat sama sekali tidak berdaya terhadap dia. Akan tetapi jika
Dewa menghendaki dia tercerai-berai, dalam waktu sebentar akan tercerai-berai. Jika
sudah tidak dibutuhkan, seyogianya tidak lagi membiarkan dia eksis.
Tubuh utama pengikut Dafa Xiulian di dalam masyarakat Tiongkok, ditempa
dalam masyarakat Tiongkok, dengan demikian situasi politik di dalam masyarakat
Tiongkok, serta keberadaan partai garang PKT, mungkinkah itu secara kebetulan?
Segenap apa yang disebut kubu sosialisme dari partai garang sudah tercerai-berai,
mengapa dia tidak tercerai-berai? Bukankah itu adalah dipersiapkan oleh kekuatan
lama bagi pengikut Dafa? Maka semua ini bukanlah kebetulan. Walaupun kita
menentang kekuatan lama, kita tidak mengakui penganiayaan ini, kita juga tidak
mengakui hal-hal yang ia paksakan kepada kita, namun hal-hal tersebut bagaimanapun
sedang memerankan fungsi yang merusak. Di saat kita menyangkal hal-hal tersebut,
kita menempuh jalan sendiri dengan lurus, bersamaan itu dengan seribu satu macam
akal mencari jalan menyelamatkan makhluk hidup, menyelamatkan manusia di dunia,
menyelamatkan orang-orang Tiongkok.
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Manusia di dunia saat ini ada banyak tidaklah sederhana, terutama orang-orang
Tiongkok. Sejak dini sudah saya katakan, di antara orang Tiongkok, ada banyak ialah
raja dari berbagai suku bangsa dan berbagai zaman yang reinkarnasi ke Tiongkok.
Tentu saja tidak sebatas raja, hampir dari setiap kerajaan semua reinkarnasi ke
Tiongkok. Tentu saja manusia tidak hanya mempunyai masa lampaunya di dalam
masyarakat manusia, masih ada sumber dasar dari jiwa manusianya, semuanya
tidaklah sederhana, maka yang ingin diselamatkan oleh pengikut Dafa pasti bukanlah
kehidupan yang umum.
Orang Xiulian di masa lampau berkata menyelamatkan makhluk hidup,
sesungguhnya siapa yang telah menyelamatkan makhluk hidup? Selain Sakyamuni,
Yesus -- Sang Maha Sadar dengan kesadaran lurus, siapa yang telah menyelamatkan
makhluk hidup? Siapa pun juga tidak menyelamatkan makhluk hidup. Makhluk hidup
yang diselamatkan oleh Sakyamuni dan Yesus sesungguhnya juga adalah pengaturan
yang diperuntukkan bagi mereka, juga adalah demi mengukuhkan kebudayaan bagi
Dafa di dalam sejarah, bersamaan itu, juga untuk melihat masalah apa saja yang akan
ditemui dan dialami oleh Dewa di dalam perjalanan tersebut, semua itu juga akan
diperlihatkan dalam sejarah kepada manusia di hari ini. Tentu saja mereka juga ingin
memperlihatkan kepada saya. Hanya sebegitu saja. Yang mereka hadapi di saat itu
adalah manusia murni dari masa awal dan struktur tubuh manusia dari masa awal;
sedangkan manusia yang kalian hadapi, secara permukaan adalah penampilan luar
manusia dan bentuk tubuh manusia seperti ini, namun secara hakiki kehidupan yang
berada di dalamnya sudah tidak sederhana lagi.
Orang bagaimana yang diselamatkan oleh Dafa? Orang bagaimana pula yang
ditolong oleh pengikut Dafa? Semua ini pasti bukanlah sederhana. Kita di dalam
keadaan yang dianiaya begitu serius, mengapa ingin menyelamatkan makhluk hidup?
Di tengah penganiayaan yang begitu kejam, mengapa kita masih memikirkan orang lain?
Ini adalah sesuatu yang dianugerahkan sejarah kepada kalian, karena orang-orang
tersebut, mereka juga mewakili kelompok kehidupan yang amat besar, maka ini sudah
tidak sebatas pada manusia, melainkan harapan yang dinanti-nantikan oleh makhluk
hidup alam semesta terhadap kalian, terhadap bentuk penyebaran Dafa secara luas
semacam ini di atas dunia pada saat sekarang. Ini adalah kesempatan takdir. Sebagai
suatu kehidupan apa pun, jika kehilangan kesempatan takdir ini, maka dia mungkin
selamanya akan kehilangan.
Triloka terlihat sangat kecil, masyarakat manusia dibandingkan dengan kehidupan
tingkat tinggi terlihat sungguh kecil tak berarti, namun di sini malah telah menjadi titik
fokus pelurusan Fa. Mengapa Fa diajarkan di sini, saya dulu pernah membicarakannya
kepada anda sekalian. Dengan mengajarkan Fa di sini, lingkungan sekitarnya, makhluk
hidup yang datang ke sana dan segala sesuatu yang kalian hadapi, mungkinkah
mereka itu sederhana? Semuanya mutlak tidak sederhana, tetapi yang ditampilkan
tiada bedanya dengan masyarakat manusia biasa dan keadaan manusia di dalam
sejarah. Manusia masih tetap manusia, mutlak tidak akan berkemampuan seperti Dewa.
Sejak lampau hingga kini memang diciptakan bentuk semacam ini, diciptakan perilaku
manusia seperti sekarang ini, termasuk pikiran manusia, kondisi dan cara hidup
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manusia, memang demikian adanya. Di dalam lingkungan seperti ini mengajarkan Fa,
menyelamatkan manusia dan menolong makhluk hidup. Walaupun di antaranya ada
banyak unsur adalah dipaksakan kepada saya dan pengikut Dafa, yang dilakukan oleh
unsur alam semesta lama, tetapi kalian berbaur di antaranya sulit membedakan
dengan jelas. Kita tidak mengakui segala pengaturan yang lama, kita seyogianya
menempuh jalan sendiri. Agar tidak sampai timbul masalah, maka sebagai pengikut
Dafa, saya dahulu sering memberi tahu anda sekalian harus banyak belajar Fa,
mempertahankan pikiran lurus, di dalam keadaan semacam ini kalian tentu dapat
menempuh jalan sendiri dengan lurus, dapat melakukan dengan baik pekerjaan yang
harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Tak peduli bagaimana sibuknya, kalian masih
harus belajar Fa, tentu harus belajar Fa.
Jalan selanjutnya, situasi ini mungkin akan berubah makin lama makin cepat.
Tetapi dulu di dalam ceramah Fa saya sudah membicarakan hal ini kepada anda
sekalian: tak peduli situasi di masyarakat muncul situasi negatif maupun situasi positif,
yaitu tak peduli muncul situasi yang buruk atau baik, bagi kita pengikut Dafa semuanya
adalah ujian, tidak boleh merasa gembira. Seandainya situasi benar-benar berubah
menjadi baik, itu niscaya merupakan satu bentuk lagi ujian terhadap anda, juga tidak
boleh merasa gembira. Harus mempertahankan pikiran lurus untuk melakukan
pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa.
Saya bicara cukup sekian. Dewasa ini pengikut Dafa dalam melakukan pekerjaan
Dafa, ada yang merangkap banyak pekerjaan. Pekerjaan di rumah, pekerjaan Dafa,
pekerjaan dalam tugas, masih ada pekerjaan di tengah masyarakat, membuat anda
sekalian agak tegang. Hal ini saya juga tahu. Tak peduli bagaimanapun, anda sekalian
bisa memikirkan bahwa pekerjaan Dafa adalah paling penting, di saat krusial dapat
mengingat bahwa diri sendiri adalah pengikut Dafa, harus melakukan pekerjaan Dafa
dengan baik, ditinjau dari aspek ini benar adalah luar biasa. Tak peduli bagaimanapun,
Shifu telah melihat semua itu dalam hati. Namun, biarpun sejarah telah melewati waktu
yang berapa lama, Triloka telah diciptakan seberapa lama, kehidupan yang datang
kemari sudah seberapa banyak, semuanya sedang mengharapkan detik-detik ini dalam
masa sejarah yang amat panjang. Saat sekejap ini, tak dapat dinilai dengan seribu
keping emas, bahkan sepuluh ribu keping emas. Dapat menempuh sepotong jalan ini
dengan baik, niscaya adalah paling menakjubkan. Oleh sebab itu, di dalam satu
periode waktu ini, sekalipun waktu kalian sangat ketat, terasa sangat lelah, waktu
istirahat sedikit, namun banyak praktisi juga dapat melakukan dengan baik, Shifu
setelah melihat merasa sangat terhibur, untuk hal ini, saya berterima kasih kepada
anda sekalian. (Tepuk tangan meriah jangka panjang)
Ada banyak orang mengatakan kita terlibat dalam politik; ada sebagian praktisi
yang tidak gigih belajar Fa juga berpikiran kacau, mengatakan "Sembilan Komentar" ini
bukankah sudah terlibat dalam politik? Masyarakat manusia semua eksis demi Dafa,
sejarah memang sudah diatur. Anda semua tahu, sesungguhnya orang-orang suci di
masa lampau, Sang Maha Sadar yang berkesadaran lurus itu, juga boleh dijadikan
rujukan. Lima ribu kata yang dibabarkan Lao Zi, hal-hal paling dangkal di
permukaannya semua adalah tentang bagaimana menjabat sebagai raja dan
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memerintah negara, dengan menggunakan pengertian manusia bukankah itu adalah
politik? Namun dia bukan politik. Tentu saja, masih ada banyak lagi, juga dapat dilihat
dalam sejarah. Apakah anda sekalian pernah berpikir, yang dipraktikkan oleh partai
garang PKT adalah agama sesat yang menyatukan agama dan politik, dengan
demikian telah menyeret seluruh orang Tiongkok ke dalam politik; kita menyuruh orang
melepaskan diri, mengenali dengan jelas partai garang PKT, bukankah berarti
menyuruh orang melepaskan diri dari politik? (Tepuk tangan) Sesungguhnya, tujuan
dasar kita juga bukan untuk menjatuhkan kamu -- partai garang PKT, saya juga bukan
bertempur dengan kamu, kamu juga tidak pantas! (Tepuk tangan) Orang yang
melangkah di atas jalan Dewa bagaimana dapat bertempur dengan manusia?
Sekalipun partai garang PKT adalah roh jahat setan busuk, ia juga tidak pantas.
Pelurusan Fa memang adalah pelurusan Fa, pengikut Dafa di tengah penyelamatan
makhluk hidup niscaya ingin mencerai-beraikan segala kejahatan yang merintangi
orang-orang di dunia memperoleh penyelamatan.
Kita adalah demi menolong makhluk hidup, demi menyelamatkan orang-orang di
dunia saat ini, dengan demikian baru menyuruh orang-orang mengenali dengan jelas
apa sebenarnya partai garang PKT itu. Tentu saja, bagaimanapun PKT menutupi
tampang jahatnya partai garang yang berandal, ketika orang-orang di dunia sudah
mengenalinya, tentu akan tahu bahwa kamu itu jahat, maka tidak lagi bekerja sama
dengan kamu, kemudian mengundurkan diri dari kamu, dengan begitu kamu pun tidak
eksis lagi; Tetapi ini bukan yang ingin kita lakukan, tujuan kita adalah menyelamatkan
makhluk hidup. Ada banyak hal di atas dunia dan di dalam kesesatan ini memang tidak
mudah dibedakan dengan jelas, maka tergantung manusia bagaimana mengenalinya.
Tentu saja sebagai pengikut Dafa, terutama banyak praktisi yang belajar Fa lebih
mantap, semua dapat mengerti tentang hal ini. Anda sekalian di dalam klarifikasi fakta,
telah mengemukakan banyak contoh pada aspek tersebut, juga dikatakan dengan lebih
jelas. Oleh karena itu, jalan yang kita tempuh tidak salah, hanya saja bagaimana
ditempuhnya dengan lebih baik. Saya bicara cukup sekian, terima kasih kepada anda
sekalian. (Tepuk tangan meriah jangka panjang)
Shifu masih sedang mendengar dan melihat kabar gembira dari kalian. (Tepuk
tangan meriah)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Kanada Tahun 2006
Li Hongzhi
28 Mei 2006 di Kota Toronto
Anda sekalian sungguh berjerih payah. (Para praktisi tepuk tangan meriah,
serentak menjawab: "Salam untuk Shifu! Shifu telah berjerih payah!")
Beberapa kali konferensi Fa berskala besar semuanya merupakan konferensi
megah dari pengikut Dafa di luar daratan Tiongkok. Setiap kali konferensi Fa skala
besar selalu ada banyak praktisi baru dan sejumlah praktisi dari daerah yang sangat
jauh terpencil turut hadir, maka setiap kali konferensi Fa selain ada sejumlah pekerjaan
yang mesti dilakukan, konferensi Fa tersebut harus benar-benar dapat berperan efektif
bagi peningkatan Xiulian, dapat memerankan fungsi. Dengan demikian maka tidak
menyia-nyiakan kedatangan sejumlah praktisi baru dan praktisi yang datang dari jauhjauh. Oleh sebab itu konferensi Fa pengikut Dafa tidak sekadar merupakan formalitas
yang harus diselenggarakan setiap tahun, melainkan demi kultivasi nyata yang
sungguh-sungguh maka barulah diselenggarakan. Ini juga adalah sebuah lingkungan
yang saya tinggalkan bagi anda sekalian di waktu itu, semacam lingkungan berlingkup
besar satu-satunya bagi pengikut Dafa agar dapat bersama-sama saling berdiskusi,
maka harus membuatnya tercapai fungsi yang sesungguhnya, dapat benar-benar
memerankan manfaat bagi peningkatan Xiulian, dengan demikian barulah ada artinya.
Anda sekalian telah tahu cara Xiulian yang sekarang ini, bagi pengikut Dafa boleh
dikatakan sudah sangat jelas. Perihal tuntutan dari bentuk Xiulian pengikut Dafa, saya
kira yang hadir di sini pada dasarnya sudah dapat memenuhinya. Cara Xiulian Dafa di
tengah manusia biasa, telah menciptakan Xiulian di tengah masyarakat manusia biasa
yang belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah semacam bentuk yang telah ditetapkan
semenjak hari dimulainya saya mengajarkan Fa. Cara yang demikian tidak pernah ada
sebelumnya sejak masa lampau hingga kini.
Karena saya berceramah Fa selalu harus diutarakan dari yang rendah menuju
tinggi, diutarakan dari dasarnya, harus membuat banyak orang dapat mengerti saat
mendengarnya, maka pada mulanya tidak diutarakan tinggi-tinggi. Sesungguhnya
penciptaan segenap Triloka, ialah diadakan demi peristiwa pengajaran Fa di hari ini.
Dalam alam semesta yang lampau tidak ada Triloka, juga tidak eksis umat manusia.
Umat manusia adalah ciptaan Dewa, ini adalah mutlak benar. Mengapa manusia planet
sering kali datang ke bumi? Mereka punya banyak tujuan. Selain itu, kekaguman yang
mereka rasakan terhadap tubuh manusia merupakan terbukanya wawasan luas yang
belum pernah mereka temui sebelumnya. Karena dalam lingkungan alam semesta ini
di masa lampau, dapat juga dikatakan dalam ruang-ruang yang eksis pada Triloka
sekarang ini, dahulu berbagai macam makhluk hidup tingkat rendah hidup di sini,
termasuk yang disebut manusia planet, sesungguhnya mereka ialah makhluk hidup
tingkat rendah yang telah menguasai teknologi. Dengan tiba-tiba badan langit ini terjadi
perubahan yang amat besar, dalam penciptaan bumi telah muncul manusia, telah
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muncul sejenis kehidupan seperti manusia. Lagi pula struktur tubuh manusia ini,
ditinjau dari sudut pandang teknologi makhluk hidup tersebut, terasa seluruh
mekanisme dari tubuh manusia betapa indah dan sempurna. Tentu saja, mengapa
demikian jadinya? Karena adalah ciptaan Dewa. Ini sama sekali berbeda bila
dibandingkan dengan makhluk hidup sederhana, dengan kehidupan rendah yang ada
pada ruang ini di masa lampau.
Karena manusia adalah ciptaan Dewa, maka ia mempunyai bentuk luar dari Dewa,
bahkan struktur intern dari Dewa, hanya saja dalam penampilannya tidak mempunyai
kemampuan Dewa. Lagi pula ruang ini sendiri juga membuat kehidupan tidak dapat
melihat keadaan yang sesungguhnya, membuat makhluk hidup pada ruang ini berada
dalam suatu lingkungan yang khusus ditetapkan, khusus diciptakan, yang dibentuk oleh
beragam Dewa secara terpadu untuk manusia bertahan hidup. Lingkungan ini
membuat manusia pada ruang ini hanya mampu melihat benda-benda dari ruang ini,
tidak mampu melihat benda yang ada di luar ruang ini, bahkan tidak mampu melihat
benda pada ruang ini yang eksis secara spesifik. Namun ada sejumlah kecil orang
dengan bawaan dasar yang baik, mereka dapat melihat atau berhubungan. Dengan
demikian makin membuat mayoritas orang-orang yakin sekali bahwa dalam alam
semesta ini hanya ada kehidupan sejenis manusia ini, bahkan beranggapan kondisi
berkehidupan yang ada di sini adalah satu-satunya kondisi bagi segenap kehidupan
untuk eksis dalam alam semesta. Dengan demikian manusia makin menutup diri
sendiri. Oleh sebab itu, bagaimanapun manusia menyelidiki dan memahami, juga tidak
mampu melihat keadaan sesungguhnya dari alam semesta. Sebenarnya kondisi
semacam ini juga adalah normal, karena ini merupakan pembatasan oleh Dewa,
manusia memang berada pada tingkatan ini, eksis dalam taraf kondisi semacam ini.
Dapat juga dikatakan, dengan menggunakan cara-cara manusia, bagaimanapun ingin
menelaah alam semesta, selamanya juga tidak akan mampu melihat keadaan
sesungguhnya alam semesta. Ini juga adalah Dewa yang menentukan.
Jika demikian apa tujuan dari segalanya ini? Yaitu agar manusia bertahan pada
suatu kondisi yang demikian, kondisi yang stabil sebelum Dafa diajarkan, terus hingga
suatu hari dimulainya pengajaran Dafa. Maka dalam setiap proses sejarah, semenjak
diciptakannya Triloka dan umat manusia, berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam
sejarah di dunia, termasuk kondisi awal setelah munculnya umat manusia, terus hingga
perwujudan selama beberapa ribu tahun belakangan ini setelah munculnya
kebudayaan ortodoks umat manusia, misalnya segala tokoh terkenal dan peristiwa
besar yang muncul dalam sejarah, sesungguhnya semua itu adalah sedang
mengukuhkan kebudayaan, mengukuhkan pikiran, mengukuhkan norma-norma
manusia bagi umat manusia, agar manusia dapat memahami Fa, memahami
kebudayaan Xiulian yang sesungguhnya saat Dafa diajarkan. Jika tidak ada
pengukuhan sejarah sebelumnya, maka pengikut Dafa yang sekarang hadir di sini
semuanya akan berada pada suatu kondisi primitif seperti manusia yang baru saja
diciptakan oleh Dewa, berada pada suatu kondisi yang tidak mengerti segalanya, jika
demikian maka Dafa tidak dapat diajarkan, juga tidak mungkin memahami Fa. Xiulian
itu apa? Tidak mengerti. Dibicarakan secara sederhana, sama seperti manusia
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sekarang jika tidak punya kebudayaan, bagaimana Fa ini diutarakan sekarang? Jadi
tidak dapat diutarakan. Oleh sebab itu segala sesuatu sejak dulu hingga kini, tak lain
adalah sedang mengukuhkan kebudayaan bagi peristiwa pengajaran Dafa ini.
Sedangkan hal ini saya juga membaginya menjadi dua tahap untuk dijalani. Satu
tahap ialah di dalam pelurusan Fa, pengikut Dafa yang melangkah maju mengikuti
Xiulian pelurusan Fa maka termasuk pengikut Dafa di masa pelurusan Fa. Sedangkan
masih ada selanjutnya, maka mereka adalah orang Xiulian tahap berikutnya di masa
Fa meluruskan dunia manusia, saat itu seluruh alam semesta sudah selesai dikerjakan
kecuali umat manusia. Saya sering mengatakan tentang gangguan terhadap pelurusan
Fa dari unsur alam semesta lama, kekuatan lama dan berbagai macam kehidupan
tingkat tinggi yang berbeda yang sifatnya buruk, saat itu selain ditinggalkan sesuatu
dari tingkat rendah bagi orang Xiulian di masa mendatang untuk meningkatkan diri,
yang lainnya sudah tidak eksis lagi. Setelah sirnanya gangguan dari unsur lama
bertingkat tinggi, lalu bagaimana keadaan Fa meluruskan dunia manusia? Coba anda
sekalian pikirkan, tanpa adanya perlawanan apa pun dari unsur kekuatan lama
bertingkat tinggi yang memiliki kemampuan, manusia pada hakikatnya sangat lemah,
kehidupan pada ruang tingkat rendah alam semesta dan kehidupan dalam ruang
Triloka pada hakikatnya tidak memiliki kemampuan seberapa besar, saat itu Fa
meluruskan dunia manusia sudah pasti merupakan suatu keadaan yang lain. Sekarang
orang-orang sedang berasumsi: Setelah partai jahat tiada lagi lalu bagaimana?
Bagaimana keadaannya? Pemerintah Tiongkok yang akan datang bagaimana? Tidak
perlu dipikirkan, juga tidak perlu dipedulikan. Tentu saja, anda sekalian di dalam
membuktikan kebenaran Fa, di dalam mengklarifikasi fakta, boleh menalarkannya
dengan menggunakan pemahaman sekarang, semua itu tidak ada masalah. Karena
menalarkan atas dasar pemikiran manusia biasa, atas dasar pemahaman manusia
biasa memang tidak ada masalah. Akan tetapi bagaimana sesungguhnya, bukan
berlaku atas dasar perkataan manusia, juga bukan seperti apa yang dibayangkan oleh
manusia sekarang. Saat itu masyarakat manusia sudah berubah secara total, keadaan
sudah berubah, struktur masyarakat juga berubah.
Maka selama masa ini, terutama di masa pengikut Dafa membuktikan kebenaran
Fa berjalan serempak dengan pelurusan Fa, maka bagi orang Xiulian dari kelompok ini,
tuntutannya tentu sangat tinggi, karena dia berada bersamaan dengan pelurusan Fa,
yang dipikul menjadi banyak, tanggung jawabnya menjadi besar. Tak peduli Shifu
mempunyai Fashen betapa banyak, mempunyai kemampuan betapa besar dalam alam
semesta, tubuh utama di dunia yang berada dalam sekatan bertingkat-tingkat oleh
alam semesta lama sedang mengatur segala sesuatu dalam pelurusan Fa. Umat
manusia dan Triloka pada hakikatnya memang dibangun demi kebutuhan pelurusan Fa,
tubuh utama Shifu juga berada di sini, maka fokus gangguan kejahatan terhadap
pelurusan Fa juga berada di sini. Pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa dan
membela Fa di sini, bersamaan mengultivasi diri sendiri, tanggung jawabnya pasti
sangat besar; lagi pula masih harus menyelamatkan makhluk hidup yang berada di sini,
kewajiban ini bagi pengikut Dafa boleh dikatakan juga sangat besar, oleh karena itu
membuat pengikut Dafa dari periode pelurusan Fa menjadi lebih spesial lagi.
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Saya sudah mengatakan, tak peduli di dalam sejarah ada Xiulian yang begini dan
Xiulian yang begitu, itu hanyalah mengukuhkan kebudayaan. Apa itu Xiulian? Sekarang
barulah Xiulian yang sesungguhnya dari manusia. (Tepuk Tangan) Bentuk sekarang ini
barulah yang diakui oleh segenap Dewa dari alam semesta sebagai Xiulian yang
sesungguhnya. (Tepuk Tangan) Dahulu itu semuanya adalah sedang mengukuhkan
kebudayaan. Manusia datang ke dalam Triloka belum pernah ada yang keluar. Tidak
ada kehidupan apa pun dari alam semesta yang datang ke tempat manusia ini dapat
kembali ke atas langit, tidak pernah ada. Dahulu berbicara perihal Xiulian, siapa pun
tidak ada yang berhasil kultivasi; perihal naik ke langit, siapa pun tidak ada yang naik
ke atas. Anda sekalian tahu adanya Fu Yuanshen, Fu Yuanshen yang Xiulian dengan
menjadikan manusia sebagai pembawa memang ada yang naik ke langit. Karena
setelah menjadikan manusia sebagai pembawa maka Fu Yuanshen akan memiliki citra
bentuk luar manusia, maka ada orang melihat dalam cara Xiulian dahulu seseorang
telah naik ke langit, dikatakan saat orang tersebut meninggal terlihat ada sesuatu yang
naik ke langit, namun yang naik ke langit itu bukan Zhu Yuanshen-nya, bukan orang itu
yang sesungguhnya. Oleh sebab itu dahulu kehidupan yang datang ke Triloka tidak
ada yang pulang kembali, yang pulang kembali semua adalah Fu Yuanshen,
sedangkan Fu Yuanshen tidak pernah memerhatikan perihal tubuh utama bagaimana
jadinya. Dewa apa pun juga tidak pernah menaruh perhatian terhadap manusia.
Saya dahulu pernah mengatakan, bahwa Dewa juga tercipta dan dihasilkan pada
masa-masa yang berbeda, mereka yang dapat mendekati tempat manusia ini tidak
jelas terhadap keadaan sesungguhnya alam semesta, bahkan terhadap sejarah Triloka
dan tujuan keberadaan Triloka, terutama para Dewa yang dapat berkomunikasi dengan
manusia semua bertingkat rendah, mereka sama sekali tidak jelas terhadap hal-hal
tersebut, makna dari eksistensi manusia mereka juga tidak tahu, maka telah
menyebabkan mereka sama sekali juga tidak menaruh perhatian terhadap manusia.
Dulu di saat saya sedang mengajarkan Fa, banyak Dewa mengatakan, “manusia sudah
sedemikian rupa, Anda masih mengajarkan Dafa, masih mengajarkan Fa yang begitu
bagus kepada manusia.” Mereka bagaimana dapat mengetahui tentang makna
sesungguhnya dari eksistensi manusia? Tentu saja sekarang semuanya sudah
mengerti, juga sudah tahu. Pelurusan Fa selangkah demi selangkah telah maju
menghampiri, ketika keadaan sebenarnya dengan tiada hentinya mewujudkan diri,
sebagian Dewa yang berperan negatif tahu telah berbuat kesalahan, mereka selangkah
demi selangkah telah melihat keadaan sebenarnya, semuanya sudah mengerti. Masih
ada masalah yang paling mendasar, yaitu kekuatan lama secara dasar disangkal total,
tentang hal ini mereka masih belum dapat menerimanya secara keseluruhan pada
akhirnya, masih belum dapat melihat keadaan sebenarnya tentang hal ini. Sampai
pada langkah terakhir di saat mereka dapat melihat keadaan sebenarnya akan hal ini,
maka segalanya juga sudah tamat, bagi mereka kesudahannya adalah mengerikan.
Karena hal ini dijalani dalam dua tahap. Tak peduli bagaimana masyarakat
manusia tak tergerak sedikit pun melihat pengikut Dafa dianiaya, berbagai perwujudan
masyarakat manusia sepertinya tidak ada gempuran yang begitu besar di tengah
masyarakat umum, beragam usaha dan profesi sedang berjalan menurut aturan yang
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berlaku, perangkat mesin masyarakat manusia ini masih sedang bergerak, masih
sedang berputar dengan normal, ini dikarenakan saat Fa meluruskan dunia manusia
baru mengerjakan hal-hal manusia. Saya sekarang pada dasarnya tidak mengerjakan
hal-hal manusia, di tengah menyelamatkan manusia di dunia, anda sekalian juga
sekadar membangkitkan hati nurani dan benih kebaikan manusia. Selama masa
penganiayaan pengikut Dafa oleh kejahatan, demi menganiaya pengikut Dafa,
kejahatan mempunyai sebuah dalih, ingin supaya orang-orang di dunia juga
menentang pengikut Dafa dan Dafa, tidak memberikan lahan bagi pengikut Dafa untuk
memijakkan kaki di dunia, maka mereka telah mengarang banyak sekali kebohongan di
masyarakat manusia, menggunakan segala alat propaganda di seluruh negeri
menghasut dan membuat geger, berkhayal agar orang-orang di seluruh dunia percaya
pada kebohongan kejahatan, dan turut menganiaya pengikut Dafa. Dalam keadaan
yang demikian, niscaya membuat banyak makhluk hidup dan orang-orang di dunia
yang tidak mengerti fakta sebenarnya jadi teracuni. Dengan kata lain, tujuan pengikut
Dafa mengklarifikasi fakta di masa ini adalah demi menolong manusia, menjebol unsurunsur lama tersebut serta bahaya keracunan oleh roh jahat partai garang terhadap
manusia, karena di dalam pelurusan Fa kekuatan lama tersebut akan disingkirkan,
partai garang dan roh jahat juga pasti akan disingkirkan, yang bergabung dengan
mereka semua akan disingkirkan. Ini adalah prinsip yang ditetapkan dalam pelurusan
Fa, dan memang harus dilakukan demikian. Jika kita tidak menolong orang tersebut,
orang itu akan disingkirkan sekaligus bersama kejahatan oleh sejarah.
Kehidupan bila benar-benar disingkirkan, itu adalah mengerikan. Kematian
seseorang yang terlihat oleh manusia tidaklah mengerikan, itu bukan kematian dari
suatu jiwa. Manusia setelah meninggal hanya melucuti selapis tempurung yang
terbentuk oleh ruang materi paling permukaan, sama seperti melucuti sehelai pakaian,
sedangkan jiwa yang sesungguhnya telah masuk lagi dalam enam jalur reinkarnasi
untuk melanjutkan reinkarnasi. Tentu saja, di tengah Xiulian orang setelah meninggal,
di antaranya ada sebagian yang berhasil dalam Xiulian, ada satu Fu Yuanshen
dijemput pergi, akan tetapi itu juga bukan orang tersebut. Ini adalah suatu manifestasi
sedemikian rupa setelah seseorang meninggal. Hanya Xiulian yang diciptakan oleh
Dafa baru dapat benar-benar mencapai hasil bagi manusia. Tujuan kedatangan
manusia, tujuan eksistensi manusia, dari dulu merupakan misteri dalam sejarah. Justru
karena dia adalah misteri, semua Dewa juga tidak tahu, dengan demikian secara
mantap telah menjamin kestabilan umat manusia, kestabilan Triloka dan keselamatan
manusia.
Jawaban dari misteri tersebut hingga kini berangsur-angsur sudah terungkap,
Dewa serta kehidupan di atas langit berangsur-angsur juga sudah mengerti, sudah
tahu keadaan sebenarnya, mengapa harus mengajarkan Dafa? Mengapa mengajarkan
Fa yang demikian besar di tengah manusia? Mengapa manusia memiliki berkah yang
begitu besar? Para Dewa tersebut masih sering berkata kepada saya: “Anda hanya
mementingkan manusia.” Makna yang tersirat dari perkataan itu ialah “Anda tidak
mementingkan kami, di tengah pelurusan Fa begitu ketat terhadap kami, Anda begitu
longgar dan toleran terhadap manusia.” Kali ini mereka tidak mengatakan demikian,
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tidak ada lagi yang mengatakan demikian. Dapat juga dikatakan, segala sesuatu dari
Triloka, dunia dan umat manusia berkaitan dengan segenap alam semesta, berkaitan
dengan penyelamatan makhluk hidup yang tak terhitung dan tak ternilai dari segenap
alam semesta. Di antaranya kehidupan tingkat tinggi, kehidupan bertingkat ekstrem
tinggi juga tak terhitung dan tak ternilai. Bukankah pekerjaan ini adalah amat penting?
Namun sebagai manusia, dalam jangka panjang berada dalam kondisi yang sesat,
berada dalam Triloka dengan sendirinya tidak dapat melihat keadaan yang
sesungguhnya. Berhubung tidak dapat melihat keadaan yang sesungguhnya, di dalam
Triloka pasti akan diberikan kepada manusia sebuah kondisi yang dapat
mempertahankan kehidupan manusia. Dengan demikian di dalam kesesatan manusia
pasti akan terjerembab dalam kondisi yang demikian, maka akan terjadi saling
mencelakakan demi bertahan hidup, saling bersaing dan bertengkar demi kepentingan
masing-masing. Baik penampilan yang damai maupun yang sengit, semuanya juga
demi kepentingan pribadi, demi tujuan yang egois. Namun tak peduli bagaimanapun,
telah diatur kondisi yang demikian bagi manusia, asalkan berada dalam batasan
kondisi tersebut maka manusia juga tidak dapat dipersalahkan. Manusia dalam jangka
panjang berada di tengah lingkungan ini, berada dalam kondisi yang sesat ini, begitu
Dafa mulai diajarkan, bagaimanapun juga akan mendatangkan sebuah masalah bagi
manusia perihal dapatkah mengenal Fa, dapatkah memecahkan tempurung yang
dalam jangka panjang menutupi dirinya di tengah manusia, ini bagi manusia niscaya
menjadi sebuah masalah yang amat penting. Hal ini bagi manusia terlihat tidak adil,
sesungguhnya adalah adil.
Manusia datang ke tengah manusia, di dalam lingkungan ini, siapa yang telah
melampaui kondisi yang ditetapkan dengan batas-batas, di tengah bertahan hidup tiada
hentinya mencelakakan orang lain, melakukan hal-hal buruk, maka dia itu sedang
merusak lingkungan ini, sedang merusak kondisi manusia ini, dia juga sedang berbuat
dosa terhadap masalah besar itu sendiri. Maka di tengah pengajaran Dafa secara
terbuka, di tengah proses Xiulian pengikut Dafa, dapatkah seseorang memperoleh Fa,
dapatkah berkultivasi hingga tuntas, sedikit atau banyak karma yang dibuat orang
tersebut di dalam sejarah pasti akan menyebabkan tingkat kesulitan yang berbeda bagi
orang itu atau orang Xiulian. Dikatakan terus terang, dapatkah memperoleh Fa,
dapatkah berkultivasi hingga tuntas, orang yang berbeda gangguannya tentu berbeda,
kerunyaman semuanya diciptakan oleh diri sendiri di masa lampau, siapa pun juga
jangan menyalahkan. Siapa yang dapat memperoleh Fa? Siapa yang dapat
memecahkan tempurung ini? Siapa yang dapat memahami Fa ini dengan sungguhsungguh dan arif? Ditinjau dari aspek ini, bagi semua makhluk hidup boleh dikatakan
adalah adil.
Sebuah peristiwa besar yang begitu penting, dengan sikap apa
memperlakukannya, ini adalah amat penting sekali bagi manusia, maka misteri tersebut
memerankan fungsi semacam ini bagi manusia. Anda dapatkah Xiulian, anda dapatkah
melihat kebenaran, anda dapatkah melihat fakta yang sebenarnya, anda dapatkah
bersentuhan dengan Fa ini, bagi makhluk hidup yang berada dalam kesesatan, ini
betul-betul telah membentuk suatu tingkat kesulitan yang sangat besar, oleh sebab itu
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pengikut Dafa yang sekarang hadir di sini bukan siapa saja dari seluruh umat manusia.
Tentu saja sebagaimana yang telah saya katakan, Dafa diajarkan secara terbuka, bagi
semua makhluk hidup adalah adil, tidak memandang tingkatan, tidak memandang
jabatan, hanya memandang hati manusia, hanya memandang sikap yang
bersangkutan terhadap Dafa. Sesungguhnya dalam segenap pelurusan Fa juga
dilakukan atas dasar suatu cara yang paling toleran dan paling belas kasih. Tidak
memperhitungkan kesalahan yang lampau dari sebuah kehidupan dalam sejarah. Anda
telah berbuat dosa yang betapa besar dalam sejarah, mempunyai kesalahan yang
betapa besar, semuanya tidak dipandang, hanya memandang sikap anda hari ini
terhadap pelurusan Fa, hanya memandang pengenalan anda terhadap Dafa, hanya
yang satu ini. Seandainya dikatakan saya juga tidak dapat menerima Dafa, maka anda
niscaya telah kehilangan kesempatan takdir. "Saya tidak mengakui Dafa." Anda tidak
mengakui Dafa, berarti anda tidak mengakui masa mendatang, karena masa
mendatang diciptakan oleh Fa ini.
Di dalam pelurusan Fa, segenap alam semesta pada dasarnya sudah hampir
selesai dikerjakan. Saya dahulu mengatakan, ibarat sebuah timbangan, antara alam
semesta lama dan alam semesta baru, proporsi alam semesta baru makin lama makin
besar, yang selesai dilakukan pelurusan Fa makin lama makin banyak, ibarat
timbangan sudah ditekan ke bawah. Sekarang sudah bukan masalah ini lagi, pada
dasarnya alam semesta baru sudah hampir selesai dihasilkan dengan sangat
sempurna. (Tepuk Tangan meriah) Hal-hal yang tersisa semuanya adalah unsur-unsur
yang terakhir. Setelah hal-hal tersebut tuntas diselesaikan, maka terakhir pelurusan Fa
juga sudah selesai. Setelah pelurusan Fa selesai, sejarah alam semesta baru segera
akan dimulai, terakhir hanya tinggal dunia manusia, lingkup dari planet bumi dan
Triloka umat manusia ini lalu dikurung, ditutupi, dan juga dipisahkan dari alam semesta
baru, terpisah dengan alam semesta besar. Bukankah ilmuwan sekarang juga telah
menemukan, bahwa galaksi dan alam semesta makin lama makin jauh, dengan
kecepatan tinggi sedang memisahkan diri? Sesungguhnya itu adalah sebuah proses
dari pemisahannya, karena setelah alam semesta baru selesai dilakukan pelurusan Fa,
efek yang diperankan oleh seluruh kehidupan dalam Triloka akan menimbulkan
semacam polusi bagi alam semesta baru, maka harus dipisahkan, dikerjakan tersendiri
secara tertutup, itu adalah Fa meluruskan dunia manusia.
Pengikut Dafa Xiulian di masa ini, tanggung jawab yang dipikulnya memang
adalah demikian banyak, adalah demikian besar. Anda sekalian telah mengerti
mendengarnya, ternyata tujuan eksistensi manusia dan kondisi Xiulian pengikut Dafa
adalah demikian, maka anda sekalian terhadap bentuk Xiulian di dunia semacam ini
sudah seharusnya lebih jelas, karena ini barulah Xiulian, ini barulah Xiulian yang benarbenar diatur untuk kehidupan di Triloka, segala sesuatu yang muncul di masa lalu
adalah demi mengukuhkan kebudayaan bagi umat manusia, ini barulah awal dari akhir
peningkatan kembali yang sesungguhnya pada manusia, maka tuntutannya terhadap
praktisi Xiulian di tengah Xiulian juga berbeda. Tiga hal yang Shifu menghendaki anda
sekalian lakukan di dalam pengajaran Fa, kelihatannya sederhana, anda gigih maju
atau tidak, buah status apa yang dihasilkan, semuanya berada di dalamnya. Dafa
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didirikan di tengah masyarakat manusia biasa, bentuk Xiulian demikian yang
semaksimal mungkin menyesuaikan masyarakat manusia biasa, banyak orang
memahaminya sebagai suatu kelonggaran dan kemudahan bagi Xiulian kita,
sedangkan praktisi yang gigih maju tidak memahaminya begitu. Ini merupakan jalan
yang harus ditempuh secara demikian oleh pengikut Dafa di dalam Xiulian. Maka setiap
hal yang kalian lakukan, bahkan anda menyeimbangkan dengan baik hubungan
keluarga di tengah manusia biasa, menyeimbangkan dengan baik hubungan di
masyarakat, penampilan anda di tempat kerja dan di masyarakat, bukanlah dengan
asal-asalan begitu sederhana sudah dapat dibenarkan, semua ini adalah bentuk Xiulian
anda, adalah hal yang serius.
Banyak praktisi hanya tahu bahwa berlatih Gong dan belajar Fa adalah Xiulian.
Memang betul, itu adalah satu sisi yang berhubungan langsung dengan Fa. Sedangkan
di saat anda mengultivasi diri sendiri secara sungguh-sungguh, masyarakat yang
bersinggungan dengan anda niscaya adalah lingkungan Xiulian anda. Lingkungan kerja
dan lingkungan keluarga yang bersinggungan dengan anda semua itu adalah
lingkungan Xiulian anda, semuanya adalah jalan yang harus anda lalui, yang harus
anda hadapi, yang harus dihadapi dengan benar, yang mana pun juga tidak boleh asal
jadi. Akhirnya telah berhasil melangkah ke depan, Shifu telah mengatur jalan yang
demikian bagi anda, bagaimana anda berhasil melangkah ke depan? Semua ini pada
akhirnya tidak luput dari pengamatan. Di dalam proses Xiulian terhadap hal-hal
tersebut juga tidak luput dari pengamatan, oleh sebab itu hal apa pun juga tidak boleh
diabaikan. Bicara tentang kemudahan, seseorang Xiulian boleh tidak usah
meninggalkan kehidupan duniawi, tidak usah masuk ke dalam pegunungan berhutan
belantara, tidak meninggalkan kebiasaan duniawi, namun dibicarakan dari aspek lain,
semua ini sebaliknya telah menyebabkan suatu tingkat kesulitan lain, anda harus
melakukan segalanya dengan baik, aspek mana pun juga harus dilakukan dengan baik,
dengan demikian anda baru dapat melangkah mencapai hasil.
Tentu saja dengan saya mengatakan demikian, orang yang berbeda, tinggi
rendah pemahamannya terhadap Fa juga berbeda, selain itu masih ada praktisi baru.
Mungkin ada orang yang berpikir: Saya melakukan dengan baik urusan rumah tangga
berarti sudah Xiulian, antara kita orang tua dan sanak saudara lebih akrab lagi maka
sudah memenuhi syarat. Dengan demikian anda melangkah lagi ke dalam keterikatan
baru, telah melangkah ke sisi ekstrem. Segala sesuatu harus dilakukan dengan baik
namun tidak boleh melewati batas, sekali melewati batas sudah berupa keterikatan lagi.
Lagi pula sikap anda terhadap Dafa harus diposisikan dengan benar, sungguh-sungguh
memandang diri sendiri sebagai orang Xiulian, bagaimana untuk gigih maju,
bagaimana menyikapi Fa, bagaimana berkultivasi, termasuk perbandingan waktu anda
yang panjang atau pendek dalam membaca buku, semuanya tidak boleh diabaikan,
dan juga merupakan hal yang lebih penting, karena ini adalah jalan kalian, jalan yang
harus ditempuh oleh kalian. Kalian justru ingin keluar dari masyarakat manusia biasa,
kalian justru ingin berada bersamaan dengan pelurusan Fa, bertanggung jawab
terhadap semua makhluk hidup, maka barulah Xiulian secara demikian.
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Saya dahulu pernah mengatakan, apabila semuanya Xiulian dengan masuk ke
dalam pegunungan berhutan belantara, Xiulian di dalam kuil, maka anda tidak dapat
berhubungan dengan masyarakat secara luas, anda tidak dapat secara lebih luas dan
begitu berdaya untuk menyelamatkan makhluk hidup, bukankah demikian? Oleh sebab
itu, bukankah ini mengandung suatu tujuan menghendaki anda sekalian berbuat secara
demikian? Dengan begini barulah mempunyai syarat yang lebih mudah untuk
menyelamatkan makhluk hidup. Tentu saja di tengah proses Xiulian, karena anda ingin
meningkat, maka pasti ada ujian bagi anda, bagi orang Xiulian, bila tidak dilakukan
dengan baik akan muncul kerunyaman dengan tiada hentinya, dilakukan dengan baik
juga akan tiada hentinya muncul ujian di tengah Xiulian. Kalian pukul rata
memandangnya sebagai gangguan, ingin mengatasi kerunyaman ini demi
menyelesaikan kerunyaman, maka anda tidak dapat menyelesaikannya, karena dia
muncul untuk peningkatan anda. Anda harus menghadapinya dengan pikiran lurus:
Melalui kerunyaman ini, bagaimana saya dapat menyikapi dengan benar segala
sesuatu yang berkaitan dengan gangguan ini, menyeimbangkannya dengan baik atas
dasar tujuan menyelamatkan makhluk hidup, bagaimana agar saya dapat bertanggung
jawab terhadap makhluk hidup, memandang munculnya masalah ini justru sebagai
momen untuk mengklarifikasi fakta, sebagai kesempatan baik untuk mengklarifikasi
fakta. Anda pada waktu biasa tidak punya alasan menemui seseorang untuk klarifikasi
fakta, tanpa suatu alasan menemui seseorang, dia malah tidak sudi menemui anda,
dengan adanya gangguan bukankah secara kebetulan telah membuat anda
mempunyai kesempatan berkomunikasi? Bukankah tepat sekali bagi anda untuk
mengklarifikasi fakta? Pengikut Dafa selain mengultivasi diri sendiri, kewajiban kalian
yang terbesar adalah harus menyelamatkan makhluk hidup. Jika hal ini tidak dilakukan
apakah dapat dibenarkan? Tidak dilakukan dengan baik apakah dapat dibenarkan?
Oleh sebab itu jangan menganggap munculnya segala masalah sebagai gangguan
terhadap anda dalam melakukan hal yang lurus, gangguan terhadap diri sendiri belajar
Fa, gangguan terhadap diri sendiri mengklarifikasi fakta. Bukan demikian, munculnya
masalah justru merupakan kesempatan untuk klarifikasi fakta.
Bukankah saya mengatakan bahwa memandang masalah di Triloka semuanya
adalah kebalikan? Yang dipandang oleh manusia sebagai tidak baik, banyak adalah
baik. Yang dipandang oleh manusia sebagai baik, banyak adalah tidak baik, bukankah
prinsip di dunia adalah berbalikan? Manusia merasa tidak baik apabila dirinya
mengalami penderitaan, sebagai manusia biasa, mengalami penderitaan sama juga
dapat mengurangi karma, mengurangi dosa, bila seumur hidup telah mengalami
banyak penderitaan, pada kehidupan berikutnya mendapat balasan berkah. Memiliki
banyak uang, menjadi pejabat tinggi pada kehidupan berikutnya, itu dikarenakan
pahala kemujuran dari perbuatan baik yang anda kumpulkan pada seumur hidup
sebelumnya. Bila seseorang tiada hentinya melakukan hal buruk, tanpa ada pahala
kemujuran sedikit pun, telah menimbun karma banyak sekali, pada kehidupan
berikutnya bukan saja tidak memiliki balasan berkah, tidak ada kebahagiaan yang
dinikmati, masih harus membayar karma-karma tersebut, maka dalam kehidupan
periode ini dilanda kesengsaraan, juga dipandang rendah oleh orang lain, bahkan
merasa mengapa masyarakat ini begitu tidak adil terhadapnya, sesungguhnya ialah
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sedang membayar apa yang terutang pada kehidupan sebelumnya. Ini dibicarakan dari
sisi manusia ini. Sedangkan bagi orang Xiulian, bukankah lingkungan ini justru
memberikan kesempatan untuk meningkat bagi orang Xiulian? Pengikut Dafa semua
menganggap mengalami penderitaan adalah sedang menghapus karma, bersamaan
juga telah menciptakan kesempatan bagi diri sendiri untuk meningkat, bila dapat
memahaminya dengan benar, selain membayar karma masih dapat memanfaatkan
kesempatan begini untuk melakukan dengan baik apa yang harus dilakukan. Meskipun
terdapat tingkat kesulitan, tetapi itu merupakan cobaan yang harus dilewati oleh diri
sendiri. Jika dapat memosisikan hati ini dengan benar, memosisikan dengan benar
hubungan antara diri sendiri dengan konflik tersebut, dapat melangkah ke depan
dengan benar, maka anda telah berhasil menerobos cobaan tersebut, tingkatan anda
seyogianya telah meningkat, taraf kondisi telah meningkat, Gong anda juga telah
meningkat ke atas, bukankah demikian? Keseluruhan proses Xiulian dari Xiulian
pelurusan Fa bukankah demikian?
Camkanlah, prinsip manusia adalah berbalikan, maka masalah runyam yang
dialami di tengah Xiulian, jangan semuanya dianggap sebagai datangnya konflik, atau
gangguan terhadap hal-hal lurus yang diri sendiri lakukan, gempuran terhadap hal-hal
lurus yang diri sendiri lakukan, bagi saya hal ini penting, hal itu penting, sesungguhnya
ada banyak hal belum tentu seperti apa yang terlihat oleh diri sendiri. Peningkatan
kalian yang sungguh-sungguh, itu selamanya adalah nomor satu, Xiulian mencapai
kesempurnaan dari kalian sendiri, itu selamanya adalah nomor satu. Namun anda
jangan beranggapan demikian, anda katakan peningkatan Xiulian saya ini adalah
paling penting, siapa pun tidak boleh mengganggu, dengan begitu anda salah lagi.
Bukankah gangguan merupakan kesempatan untuk meningkat? Saya sebagai Shifu,
saya akan beranggapan demikian, bahwa peningkatan anda adalah paling penting,
tetapi di saat anda meningkat tentu tidak membiarkan anda melangkah naik di atas
jalan yang mulus. Dengan membawa karma sekujur tubuh lalu naik ke langit, dengan
memikul setumpuk beban lalu naik ke langit, (hadirin tertawa) bagaimana ini dapat
dibenarkan? Saya harus menempatkan sejumlah cobaan bagi anda, agar anda
melepaskan sifat-sifat hati tersebut, melepaskan beban-beban tersebut, setahap demi
setahap cobaan membuat anda terus-menerus melepaskan keterikatan dan sifat hati
manusia, benda-benda tersebut semua tidak dapat anda bawa masuk dalam tahaptahap cobaan yang berbeda. Maka begitu datang cobaan, anda akan mengatakan
kerunyaman telah datang. Bahkan ada orang yang mencari Shifu ke mana-mana: "Oh,
bagaimana saya menyelesaikannya?" Saya bagaimana dapat menyelesaikannya bagi
anda? Bila saya telah selesaikan maka anda tidak berhasil melewati cobaan ini,
cobaan ini telah digusur, apakah anda melangkah lagi ke depan dengan menyeret
sebuah buntalan beban yang besar? Oleh karenanya saya tidak dapat menghilangkan
cobaan itu. (Tersenyum) Bukankah demikian? Maka saya katakan perihal Xiulian, anda
sekalian harus benar-benar memahami apa yang disebut Xiulian, benar-benar secara
rasional bertanggung jawab terhadap Xiulian diri sendiri, benar-benar harus menyikapi
dengan pikiran lurus segala hal yang kalian alami, pikiran lurus harus kuat.
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Saya pada konferensi Fa yang lalu di Amerika Serikat barat bukankah telah
membicarakan tentang pengikut Dafa di antaranya ada banyak orang yang takut
dikomentari orang lain, tidak boleh dikomentari, sekali dikomentari langsung meledak,
langsung tidak senang, langsung terjadi perselisihan dengan orang lain, suka
mendengar sesuatu yang menyenangkan telinga. Dengan demikian bukankah berarti
anda ingin menempuh jalan yang mulus? Naik ke langit dengan menyeret buntalan
beban anda yang besar? Bukankah begini artinya? Anda harus dapat melepaskan
segala sifat hati yang tidak baik dari manusia biasa, dan berbagai macam keterikatan
anda. Takut dikomentari orang, bukankah itu merupakan sebuah keterikatan? Hanya
ingin mendengar sesuatu yang menyenangkan telinga, bagaimana itu mungkin? Justru
harus mengatakan sedikit yang tidak suka anda dengar, coba lihat apakah hati anda
bisa terusik. Manusia mengatakan apa saja tentang Dewa, Dewa sama sekali tidak
menanggapi, anda tidak dapat mengusiknya, ia sama sekali tidak merasakan hal yang
anda lakukan mempunyai hubungan apa dengannya, sama sekali tidak menanggapi,
karena anda tidak dapat mengusiknya. Dewa hanya dapat mengendalikan hati manusia,
menggerakkan manusia bagaimana harus berbuat, bagaimana mungkin manusia ingin
menggerakkan Dewa? Oleh sebab itu bila anda ingin menjadi Dewa, bukankah anda
harus seperti demikian? Bukankah anda harus melepaskan keterikatan tersebut?
Bukankah semua sifat hati yang dapat digerakkan oleh manusia juga harus dilepas?
Sekalipun kerunyaman yang diciptakan oleh pengikut Dafa bagi anda juga sama.
Anda mengatakan bahwa ini bukanlah kerunyaman yang diciptakan oleh manusia
biasa kepada saya, maka tidak mudah untuk dilewati. Tentu saja, pengikut Dafa bukan
Dewa yang sedang Xiulian, masih berupa manusia yang sedang Xiulian. Sebagai
manusia yang sedang Xiulian maka ada berbagai sifat hati manusia yang bangkit ke
luar, maka di dalam lingkungan Xiulian pengikut Dafa ini, hanya dapat dikatakan
perjalanan sebuah kehidupan sedang menuju ke atas dengan tiada hentinya; di dalam
lingkungan ini semuanya murni bagaikan Dewa, itu tentu tidak dapat diwujudkan.
Lingkungan ini jauh lebih baik daripada lingkungan manusia biasa. Hanya dapat
demikian kiranya, lagi pula makin lama akan makin baik. Maka di dalam lingkungan
pengikut Dafa ini, juga akan muncul berbagai penampilan sifat hati manusia, bahkan
penampilan dari perbuatan yang sangat tidak baik, kalian melangkah maju sepanjang
jalan bukankah juga telah melihat semua ini? Semua ini adalah wajar.
Memang benar, banyak orang merasa cemas atas pengaruh buruk yang menimpa
Dafa, merasa sesama praktisi tertentu mengapa berbuat begitu tidak baik. Betul,
dengan anda sekalian berpikir demikian, akan dapat melindungi lingkungan ini, akan
dapat membuat lingkungan ini tiada hentinya menjadi murni. Namun masalah masih
akan muncul, hati manusia masih akan tampil. Saya sedang mengamati secara
keseluruhan, saya tahu itu adalah sesuatu yang pasti akan muncul di dalam lingkungan
Xiulian, tetapi saya juga tahu semua itu pasti akan tersingkirkan secara perlahan-lahan
di dalam proses Xiulian. Perihal Xiulian, anda sekalian pada akhirnya juga akan
meningkat, ini juga adalah yang saya ketahui. Xiulian di dalam lingkungan yang
demikian akan terjadi seperti ini. Tetapi setiap orang tidak boleh mengendurkan diri
sendiri, juga tidak boleh bersikap tak acuh apabila melihat orang lain menimbulkan
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kerugian bagi reputasi Dafa, ini adalah tuntutan terhadap kalian. Sebagai pengikut Dafa,
bukankah anda sekalian sedang membela Fa dan membuktikan kebenaran Fa? Ini
adalah kewajiban kalian. Maka di dalam proses Xiulian, bukan hanya seperti apa yang
anda bayangkan, selain Xiulian ini merupakan yang utama, juga tidak boleh
beranggapan hal lainnya apa pun sudah tidak penting, misalnya keluarga tidak penting,
masyarakat tidak penting, apa pun juga tidak penting. Seyogianya menyeimbangkan
hubungan hal-hal tersebut, ini tepat adalah jalan yang anda tempuh. Saya mengatakan
Xiulian dengan bentuk semaksimal mungkin menyesuaikan masyarakat manusia biasa.
Tentu saja, orang macam apa pun masih ada, yang merusak Fa masih mengatakan di
kamp kerja paksa di mana praktisi diubah pendiriannya: "Bukankah Shifu telah
mengatakan Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan masyarakat manusia
biasa? Anda harus kembali ke tengah manusia biasa jangan belajar lagi, serahkan
buku anda." Memang benar, orang macam apa pun juga ada. Tentu saja yang paling
dasar apakah anda berupa orang Xiulian? Anda bahkan sudah terpisah dari Fa, apa
yang anda kultivasikan? Manusia biasa juga banyak yang memanggil saya Shifu, tetapi
mereka bukan orang Xiulian. Maka dapat juga dikatakan, bukan berarti seseorang
memanggil saya Shifu lalu semuanya adalah orang Xiulian, haruslah anda benar-benar
berkultivasi secara nyata, benar-benar memperlakukan diri sendiri sebagai orang
Xiulian.
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Pembicaraan tadi sekian banyak. Konferensi Fa anda sekalian masih harus
diadakan dengan efek yang nyata. Tadi saya mendengar pembicaraan praktisi,
konferensi anda sekalian diadakan dengan sangat meriah, sangat baik, maka saya
sangat senang. Saya tidak menyita waktu anda lama-lama, hanya datang melihat-lihat
anda sekalian. Setiap kali kedatangan saya pertama adalah demi menyelesaikan
sedikit masalah, satu lagi ialah bertemu muka dengan anda sekalian. Bukankah ada
orang mengatakan ada Guru juga ada Fa? Maka anda sekalian lakukan saja dengan
baik segala sesuatu yang harus diri sendiri lakukan. Terima kasih kepada anda
sekalian. (Tepuk tangan meriah dalam jangka panjang)

61

62

Ceramah Fa pada Konferensi Fa Ibukota Amerika Serikat
Li Hongzhi
22 Juli 2006
(Tepuk tangan meriah)
Salam untuk anda sekalian! (Semua pengikut: Salam untuk Shifu!)
Peserta yang hadir pada konferensi Fa kali ini lebih banyak, praktisi dari banyak
daerah juga sudah berdatangan, satu ruang konferensi tidak cukup untuk
menampungnya, maka telah dibuatkan beberapa ruang konferensi. Pengikut Dafa
Xiulian hingga hari ini, membuat anda sekalian telah makin jelas apa sebenarnya Dafa
yang diri sendiri kultivasikan ini, makin jelas akan kewajiban pengikut Dafa, makin jelas
akan pentingnya segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa sekarang ini, maka
di dalam proses penyelamatan makhluk hidup, di dalam proses Xiulian diri sendiri, di
tengah pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa di masa pelurusan Fa, makin lama
telah makin dewasa, yang dilakukan juga makin baik. Hal ini dapat juga terlihat dengan
jelas di tengah perubahan situasi pada saat ini.
Berbicara mengenai situasi sekarang ini, sudah sama sekali berbeda dengan
waktu itu di saat awal kejahatan melakukan penganiayaan. Kejahatan menganiaya
Falun Gong, tidak membuat Falun Gong jatuh karena penganiayaan, malah mereka
sendiri yang jatuh. (Tepuk tangan) Ini bukanlah hal sederhana berupa penganiayaan
terhadap sebuah kelompok rakyat dari masyarakat manusia biasa, bukan sekadar hal
sederhana berupa penganiayaan terhadap sebuah kelompok massa praktisi Xiulian, ini
adalah adu kekuatan antara kebenaran dan kejahatan di tengah alam semesta, ini juga
adalah adu kekuatan yang berlangsung antara kehidupan yang egois, yang
mementingkan aku, yang bermetamorfosis, yang tersentuh di tengah proses pelurusan
Fa dengan pelurusan Fa itu sendiri. Sejak dini saya sudah mengatakan, peristiwa
pelurusan Fa ini pasti berhasil, siapa pun tidak dapat menghalangi. (Tepuk tangan) Ini
bukanlah sebuah masalah sederhana perihal Xiulian, ini bukanlah masalah sederhana
berupa manifestasi Falun Gong di tengah masyarakat manusia biasa dalam bentuk
sebuah kelompok massa rakyat yang baik hati, ini adalah miniatur pelurusan Fa alam
semesta di tengah masyarakat manusia biasa, ini adalah pemfokusan segala
manifestasi alam semesta di tengah masyarakat manusia biasa. Kita dapat melihat
segenap situasi pelurusan Fa alam semesta melalui manifestasi yang terwujud dalam
masyarakat manusia biasa. Walaupun kehebatannya tidak begitu luas dan
menggetarkan hati seperti pada alam semesta, itu merupakan manifestasi adu
kekuatan antara kebaikan dan kejahatan yang telah menyusut ke masyarakat umat
manusia, efek gangguan yang diperankan oleh kehidupan yang menyimpang dalam
proses pelurusan Fa dapat terlihat di sini.
Saya dahulu pernah mengucapkan sebuah kata, bahwa: "Jika langit ingin berubah,
siapa pun tidak dapat menghalanginya." (Tepuk tangan) Apalagi kamu partai garang
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yang sekecil itu? Termasuk hitungan apa? Seandainya Xiulian pengikut Dafa berakhir
di hari ini, yang diselamatkan hanya sekian banyak orang, orang-orang di dunia yang
ingin diselamatkan juga cukup sekian banyak, segala sesuatu cukup sampai batas ini,
maka partai garang tidak sampai satu hari sudah tercerai-berai, (tepuk tangan) karena
tujuan dari keberadaan dia, masa awal penciptaannya oleh sejarah serta proses dia
bertahan, semuanya untuk dipergunakan bagi pengikut Dafa di masa ini membuktikan
kebenaran Fa, ini memang adalah pengaturan kekuatan lama. Jika sudah tidak
berguna lagi untuk apa masih menginginkan dia? Di dalam alam semesta dia tidak
terhitung sebagai apa pun. Xiulian pengikut Dafa dan penyelamatan makhluk hidup, ini
adalah satu-satunya yang sungguh-sungguh, peningkatan pengikut Dafa dan
keagungan De yang ditegakkan oleh pengikut Dafa di dalam proses ini adalah satusatunya yang abadi, itu adalah demi masa yang akan datang. Yang lainnya terhitung
apa? Tak dapat diperhitungkan sebagai apa pun, segala yang telah berperan
mengganggu di masa ini akan tercerai-berai hingga musnah total di dalam pembayaran
dosanya.
Tentu saja di dalam proses Xiulian, di dalam proses pembuktian kebenaran Fa,
segala sesuatu yang ditampilkan oleh pengikut Dafa, itu juga hanya dapat dikatakan
sebagai manifestasi di tengah kondisi Xiulian. Di dalam proses ini pasti ada yang
melakukan dengan baik dan ada yang melakukan agak kurang sedikit, ada yang tidak
stabil, tentu saja ada yang sangat teguh dan sangat baik, semua ini adalah manifestasi
di tengah proses Xiulian ini, Xiulian memang adalah demikian. Ini berbeda pula dengan
ujian Xinxing pribadi dalam cara Xiulian di masa lampau. Cara Xiulian yang dahulu itu
anda sekalian sudah tahu, tak peduli bagaimanapun, ujian Xinxing di dalam Xiulian
mereka semua adalah masalah pribadi. Sekarang tidak sama, dengan Fa yang besar,
tujuan utamanya ialah meluruskan Fa alam semesta, kondisi Xiulian yang ditampilkan
oleh pengikut Dafa dengan Xiulian masa lampau yang bertujuan mencapai
kesempurnaan pribadi sama sekali merupakan dua hal yang berbeda.
Sejak dini sudah saya katakan, bahwa Xiulian pengikut Dafa, ialah Xiulian dengan
semaksimal mungkin menyesuaikan bentuk masyarakat manusia biasa semacam ini,
yaitu Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan bentuk manusia biasa. Maka
Xiulian yang menyesuaikan bentuk masyarakat manusia biasa ini, pasti akan
mendatangkan kondisi Xiulian semacam ini. Kondisi Xiulian yang demikian berbeda
dengan cara Xiulian dan kondisi Xiulian apa pun di dalam sejarah, bereferensi pada
cara Xiulian dan metode Xiulian apa pun semuanya tidak ada yang cocok, karena tidak
pernah ada dalam sejarah, juga tidak pernah ada peristiwa pelurusan Fa sebesar ini,
juga tidak pernah ada peristiwa yang menghasilkan kelompok kehidupan yang begitu
besar dan buah status yang demikian tinggi, lagi pula masalah yang paling menjadi
kuncinya ialah tidak pernah ada manusia yang berhasil kultivasi, yang berhasil kultivasi
semua adalah Fu Yuanshen, sedangkan manusia ingin menjadi Dewa, ini merupakan
peristiwa yang belum pernah ada dalam sejarah, maka dengan cara Xiulian apa pun
yang dahulu semuanya tidak ada yang cocok. Di dalam lingkungan Xiulian dan proses
Xiulian pengikut Dafa ini, akan ada kondisi di mana antara anda sekalian dapat saling
bekerja sama dengan baik ataupun tidak baik, kadang-kadang konflik muncul dengan
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tiada hentinya, dan kemudian juga dapat diselesaikan dengan saling meningkatkan diri
di antara pengikut Dafa, tetapi masih ada konflik bermunculan dengan tiada hentinya,
kadang-kadang perwujudannya sengit, kadang-kadang perwujudannya damai, kadangkadang setelah berlanjut satu periode waktu dalam proses Xiulian muncul lagi
pengulangan yang baru, muncul lagi konflik yang baru, bahkan lebih menonjol
dibandingkan sebelumnya. Maka ada orang lalu akan berpikir: Wah, sudah berkultivasi
sekian lama mengapa konflik masih demikian hebat? Sudah berkultivasi sekian lama
mengapa masih ada konflik? Sudah berkultivasi sekian lama mengapa seolah-olah
tidak sebaik dahulu? Sudah berkultivasi sekian lama mengapa tidak terlihat ada
peningkatan? Banyak orang memang mempunyai pemikiran semacam ini.
Sesungguhnya ini merupakan sebuah pemahaman yang salah, ini adalah sama sekali
tidak mempunyai pemahaman terhadap bentuk Xiulian pengikut Dafa.
Saya telah menentukan pengikut Dafa Xiulian di tengah masyarakat manusia
biasa, walaupun telah dibuka pintu yang paling memudahkan untuk hal ini, dengan
tidak memisahkan diri dari kebiasaan duniawi dapat berhasil kultivasi menjadi Dewa
atau Buddha, tetapi anda sekalian tahu, tingkat kesulitan yang disebabkan oleh
berbagai perwujudan dari benturan antara mental manusia di tengah masyarakat
umum, kondisi manusia yang berada dalam kebobrokan moralitas di tengah
masyarakat realistis, tingkat kesulitan tersebut adalah sangat besar. Tidak hanya
sebatas itu, dalam pandangan mata Dewa tempat ini adalah amat menyeramkan dan
kotor, di mana-mana penuh dengan karma, karma pada tubuh manusia banyaknya
sampai berjatuhan ke bawah saat ia berjalan, iblis godaan perasaan dan setan busuk
yang jahat juga memenuhi dunia manusia, semua itu adalah benda metamorfosis dari
materi yang tingkatnya paling rendah. Maka lingkungan yang demikian bagi Xiulian
tidak hanya merupakan sebuah ujian apakah anda dapat meningkat atau tidak di dalam
lingkungan ini, dia juga akan menyebabkan pencemaran yang serius terhadap bagian
anda yang telah berhasil dikultivasi melalui peningkatan anda, ini merupakan sesuatu
yang tidak dapat dihindari. Lalu bagaimana berkultivasi? Anda tiada hentinya
berkultivasi, tiada hentinya tercemar, tiada hentinya berkultivasi, tiada hentinya
tercemar, apakah dengan begini dapat berhasil kultivasi? Tidak dapat. Oleh sebab itu
di saat saya menentukan cara Xiulian yang demikian sudah mempertimbangkan
tentang hal ini, di tengah proses Xiulian, asalkan ada bagian dari praktisi Xiulian yang
telah dikultivasi dengan baik, taraf kondisinya sudah meningkat, satu cobaan telah
berhasil dilalui, bagian tersebut dengan tanpa ada pembatasan waktu segera sudah
dipisahkan, (tepuk tangan) tidak ada hubungan apa pun dengan dunia manusia, telah
disekat dengan ruang dan waktu yang raksasa, misalnya telah disekat sampai batas
waktu beberapa juta tahun, beberapa puluh juta tahun sesudahnya, bagaimana anda
dapat mencemarinya? Sama sekali tidak dapat menjangkaunya. Mungkin berada dekat
di depan mata, namun selisih waktu dan ruang yang raksasa sudah membuat ruang
dimensi ini tidak lagi mempunyai gangguan apa pun terhadap bagian dari pengikut
Dafa yang telah dikultivasi dengan baik, yang saya katakan adalah demikian
maksudnya, dia dapat dipisahkan. Maka bila terus ada bagian yang telah dikultivasi
dengan baik akan terus dipisahkan, terus ada bagian yang telah dikultivasi dengan baik
akan terus dipisahkan, sedangkan bagian yang belum dikultivasi dengan baik sedang
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tiada hentinya menjalani kultivasi, terus berkultivasi hingga akhirnya apa pun tiada yang
tersisa, semuanya telah berhasil kultivasi, ini adalah jalan Xiulian yang hendak kalian
jalani.
Maka di dalam proses seperti ini, coba anda semua pikirkan, bukankah
penampilan anda di tengah masyarakat manusia biasa dari bagian yang belum berhasil
dikultivasi itu masih berupa manusia yang sedang berkultivasi? Manusia sedang
berkultivasi niscaya ada penampilan pikiran manusia, manusia sedang berkultivasi
niscaya ada berbagai niat pikiran manusia yang tidak baik, atau sesuatu yang terpupuk
dalam jangka panjang, atau sesuatu yang disebabkan oleh pencemaran baru lagi di
tengah masyarakat. Lalu sebagai orang Xiulian bagaimana baru terhitung berkultivasi?
Dapat melakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, misalnya hal-hal
pembuktian kebenaran Fa, penyelamatan makhluk hidup dan lainnya, ini adalah
kewajiban dalam porsi sendiri, ini adalah bagian dari penegakan keagungan De,
sedangkan peningkatan pada diri sendiri barulah yang paling krusial, karena jika anda
sendiri tidak meningkat, hal-hal anda itu tidak dapat dilakukan dengan baik. Oleh sebab
itu anda harus mematut diri sendiri dengan ketat, bila menemukan kekurangan diri
sendiri, singkirkanlah dengan tiada hentinya, dengan demikian anda berarti sedang
berkultivasi. Di dalam melewati cobaan anda dapat mengenali satu hal, anda telah
mengerti dan melakukannya dengan baik, berarti anda telah meningkat. Peningkatan
itu dipisahkan, setelah meningkat lagi akan dipisahkan lagi, namun yang tertinggal juga
adalah bagian yang belum dikultivasi dengan baik, lagi-lagi adalah yang belum
dikultivasi dengan baik, maka bagian tersebut masih berada di tengah dunia manusia,
coba anda semua pikirkan, bukankah secara penampilan orang tersebut seolah-olah
sedang terus berkultivasi, mengapa semata-mata berkultivasi namun tidak terlihat
kemajuannya yang lebih besar? Mengapa fungsi Dewa-nya tidak dapat berperan?
Yang berkultivasi dengan baik, secara penampilan yang terlihat hanyalah orang
tersebut lebih gigih maju. Gigih maju berarti dia dapat setiap saat memerhatikan tutur
kata dan tingkah laku diri sendiri, memerhatikan reaksi pikiran diri sendiri, dapat
mematut diri sendiri dengan ketat, acap kali dapat mematut diri sendiri dengan ketat, ini
adalah mereka yang lebih gigih maju di dalam Xiulian pribadi. Asalkan masih berada di
tengah Xiulian, maka sisi Dewa itu tidak dapat diaktifkan, anda tidak dapat melihat
manifestasi sesungguhnya dari Dewa di tengah masyarakat manusia biasa. Xiulian
yang demikian, telah menjamin sisi yang telah dikultivasi dengan baik tidak lagi
tercemar, juga telah menjamin seseorang walaupun tidak dapat melihat keadaan
sebenarnya di dalam lingkungan yang sesat, namun masih tetap berkultivasi, menjamin
pengikut Dafa dapat menghasilkan buah status yang lebih besar; bersamaan itu juga
telah menjamin agar dunia manusia tidak terjadi perubahan selama masa ini karena
gempuran dari sisi Dewa itu. Seseorang terus bertahan seperti ini, dapat berkultivasi di
tengah penganiayaan, di tengah lingkungan yang kejam dengan tidak mengendurkan
semangat, dapat gigih maju, bahkan dapat menyelamatkan makhluk hidup, berbuat
dengan lebih baik, bukankah ini sungguh luar biasa?
Ini adalah bentuk Xiulian yang dihadapi oleh pengikut Dafa sekarang, yang
disebabkan oleh gangguan kekuatan lama dan sebagainya, maka di dalam proses
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Xiulian kalian, asalkan sisi anda yang telah dikultivasikan dengan baik itu sudah berlalu,
sudah dipisahkan, segala sesuatu yang belum dikultivasi dengan baik masih akan
menampilkan reaksi, sifat hati manusia masih akan menampilkan reaksi, unsur-unsur
yang tidak baik masih akan menampilkan reaksi. Munculnya konflik tidak dapat
dikatakan kultivasi pengikut Dafa tidak baik, juga tidak dapat dikatakan kelompok
Xiulian ini bagaimana, juga tidak dapat dikatakan orang tersebut tidak gigih maju. Sisi
dia yang telah dikultivasi dengan baik selamanya juga tidak dapat anda lihat, sisi itu
sudah sebagai Dewa, sisi di sini yang belum dikultivasi dengan baik baru akan ada
reaksi. Tetapi orang-orang tersebut benar-benar sedang berkultivasi, tidak hanya
berkultivasi, mereka telah menghasilkan buah status diri sendiri yang amat besar dan
perubahan raksasa pada seluruh tubuhnya, banyak bagian dari tubuhnya telah
dikultivasi menjadi Dewa. Dapatkah manusia biasa diperbandingkan dengan pengikutpengikut Dafa ini? Tentu tidak dapat.
Dengan mengambil satu saja keadaan munculnya konflik itu sendiri, juga tidak
sama dengan konflik di tengah masyarakat manusia biasa. Munculnya konflik pada
pengikut Dafa adalah demi Xiulian, demi membuktikan kebenaran Fa, dengan demikian
barulah konflik itu muncul. Walaupun di dalamnya terkandung sifat hati manusia,
terkandung sifat ingin memamerkan diri, terkandung keterikatan pribadi, terkandung
unsur-unsur yang ingin membuktikan kebenaran diri sendiri, namun mereka tahu, sekali
ditemukan hal tersebut, mereka akan memperbaikinya. Ini adalah sama sekali berbeda
dengan manusia biasa. Maka di tengah pengikut Dafa akan ada konflik, sedangkan
konflik tersebut juga sedang memerankan semacam fungsi yang lain, yaitu sekali
konflik tersebut muncul ke luar, tentu akan menyentuh orang lain, dan orang lain akan
mengetahuinya, maka akan membuat konflik ini jadi mencuat, akan membuat praktisi
Xiulian sendiri menaruh perhatian. Di dalam konflik tersebut, asalkan dapat mencari ke
dalam maka akan menemukan kekurangan diri sendiri. Jika konflik tidak diekspos ke
luar, tanpa munculnya konflik ini, maka anda tidak dapat menemukan keterikatan anda,
tidak dapat melihat keterikatan anda. Segalanya tenang dan damai, apakah itu dapat
untuk berkultivasi?
Sekarang ada banyak perkumpulan agama mengatakan, Oh, lihat kami di sini
betapa indahnya, di antara kita sekalian saling memedulikan dan saling menyayangi.
Apa yang disayangi? (Hadirin tertawa) Sayang keterikatan, sayang kebahagiaan di atas
dunia, sayang kedamaian yang mempertahankan sesuatu di antara manusia, apakah
itu Xiulian? Bukan! Mutlak bukan, itu hanya dapat dianggap sebagai payung pelindung
bagi keterikatan hati manusia. Saya harap konflik pengikut Dafa makin sedikit makin
baik, konflik yang makin sedikit makin baik itu adalah karena anda semuanya dapat
mencari ke dalam, begitu konflik muncul lalu dapat mewaspadainya, dengan demikian
muncullah keadaan lingkungan semacam ini. Saya memang berharap demikian, semua
dapat melakukan demikian adalah paling baik, jika tidak dapat diwujudkan bagaimana?
Tidak dapat diwujudkan juga adalah sedang berkultivasi, hanya saja keadaan
lingkungan ini berarti masih kurang gigih maju, tetapi mereka juga sedang berkultivasi.
Ini adalah keadaan lingkungan Xiulian pengikut Dafa pada tahap sekarang ini. Sekali
lagi saya beri tahu anda sekalian, munculnya konflik tidaklah menakutkan, berkultivasi
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dengan baik sudah cukup mengatasinya; sekalipun mereka di daratan Tiongkok yang
melakukan tidak baik, atau yang melakukan kurang baik, bahkan telah melakukan hal
yang sangat tidak baik, semua itu merupakan suatu refleksi di tengah Xiulian pribadi
selama peristiwa ini belum berakhir; namun waktu tidak dapat menunggu manusia,
kesempatan makin lama makin kecil.
Manusia ingin berkultivasi menjadi Dewa, di dalam proses yang menderita
bagaikan menyayat hati demi menyingkirkan keterikatan, coba anda semua pikirkan,
apa yang akan ditampilkan oleh manusia? Apa pun mungkin saja ditampilkan. Setelah
menyadari, dapat memperbaikinya, mengapa dapat memperbaiki? Bukan demi menjadi
orang baik di antara manusia biasa, melainkan demi Xiulian mencapai kesempurnaan,
(tepuk tangan) itu adalah sakral, itu adalah melangkah di atas jalan Dewa. Ini
sepenuhnya berbeda dengan konflik apa pun pada manusia biasa, bentuk
penampilannya tidak akan menjadi dua versi, tetapi titik tolak dan tujuannya berbeda,
bahkan penampilan dan kondisinya di tengah proses tersebut juga tidak semuanya
sama, maka anda sekalian harus dapat melihat akan hal ini. Sebagaimana hari ini saya
ingin lebih lanjut mengutarakan dengan jelas kepada anda sekalian perihal bentuk
Xiulian dan kondisi Xiulian, maka di antara praktisi dalam saling berkoordinasi, kalian
jangan lagi mempunyai sebuah hati lain yang mewaspadai terhadap orang lain. (Tepuk
tangan) Saling menyalahi, saling menolak di antara kalian dengan sifat hati manusia,
semua kondisi yang beragam itu, saya beri tahu anda sekalian, semuanya adalah
keterikatan baru yang timbul karena ketidak-pahaman terhadap bentuk Xiulian,
bukankah demikian? Betul! Maka tidak boleh timbul keterikatan baru karena tidak
memahami kondisi Xiulian. Keterikatan itu sendiri juga merupakan rintangan raksasa
bagi kemajuan Xiulian anda, maka sifat hati semacam ini juga harus disingkirkan.
Di dalam Xiulian para praktisi akan muncul banyak konflik, banyak sifat hati yang
tidak dapat dilepas, maka keadaan lingkungan jadi tidak baik; jika sebaliknya akan
menjadi sangat baik. Saat muncul beberapa masalah maupun konflik, diri sendiri tidak
mencari ke dalam, maka konflik akan mencuat, itu diakibatkan keterikatan diri sendiri
yang membuat konflik jadi mencuat. Ada yang makin lama makin mencuat,
sesungguhnya ialah diri sendiri tidak berkultivasi dengan baik. Terus sampai tidak
dapat diatasi lagi, diri sendiri juga dibuat kebingungan oleh keadaan ini, lalu bagaimana?
Cari Shifu. Setiap kali juga setelah dibuat jadi tidak beres lalu mencari Shifu, setiap kali
juga setelah tidak dapat diatasi lagi, tidak ingin mengatasinya lalu mencari Shifu.
Apakah kalian membantu Shifu berkultivasi? (Tersenyum) (Hadirin tertawa) Atau diri
sendiri yang sedang berkultivasi? (Tepuk tangan)
Xiulian adalah mengultivasi diri sendiri, biarpun muncul keadaan yang bagaimana
juga harus berpikir sejenak pada diri sendiri. Saya beri tahu anda sekalian, sebagai
seorang manusia biasa, di saat menemui masalah dapat berpikir pada diri sendiri,
orang tersebut akan menjadi orang suci di tengah manusia biasa; pengikut Dafa dalam
melakukan pekerjaan apa pun, di saat ada tingkat kesulitan yang memerlukan
pertimbangan, haruslah mencarinya dari aspek diri sendiri, selaraskan pengikut Dafa
dengan keadaan lingkungan yang dibutuhkan pelurusan Fa. Jika timbul masalah,
berarti diri sendiri ada yang tidak akur dengan prinsip Fa. Carilah di mana letak
68

permasalahannya, leraikan ketidak-akuran tersebut, selaraskan diri. Cara yang terbaik
ialah saat menemui masalah apa pun jangan menerjang maju beroposisi pendapat,
mengedepankan cara sendiri, mengedepankan penyelesaian masalah secara
mengejar, cobalah relakan hati, mundur selangkah ke belakang, untuk mencari
penyelesaian. (Tepuk tangan) Begitu ada masalah bersikeras ingin menunjukkan saya
benar atau anda yang benar, ini masalah anda, ini masalah dia, yang saya lakukan
adalah demikian, kelihatannya seolah-olah sedang menyelesaikan konflik, sebenarnya
sedikit pun tidak; kelihatannya sangat rasional, sebenarnya sedikit pun tidak rasional,
tidak mau mundur selangkah ke belakang, mempertimbangkan masalah dengan
sepenuhnya melepaskan perasaan hati. Dengan kepala dingin dan hati yang damai
mundur ke luar dari konflik ini untuk melihat konflik ini, dengan demikian barulah dapat
benar-benar menyelesaikannya.
Jika dapat selalu demikian saat menemui masalah, setidaknya anda dapat
menemukan jalan untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak, bagaimana anda
menyelesaikannya? Dengan menerjang maju beroposisi pendapat, makin anda ingin
menyelesaikan makin tidak dapat diselesaikan, sesungguhnya hati anda itu selalu tidak
dapat direlakan, sedang mengedepankan cara sendiri, harus menunjukkan siapa yang
benar dan siapa yang salah, sekalipun diri sendiri ada kesalahan juga harus mencari
kesalahan orang lain, dengan demikian tidak akan menyelesaikan masalah. Ada
banyak hal juga demikian, begitu sampai titik yang tidak dapat diselesaikan lalu
mencari Shifu. Saya pada banyak kesempatan tidak ingin bertemu dengan praktisi
memang ada sebabnya, sesungguhnya saya ingin sekali berada bersama kalian.
(Tepuk tangan) Dalam masyarakat sekarang ini, anda sekalian telah melihat, orangorang dalam masyarakat ini sudah berubah menjadi apa, saya sungguh tidak ingin
melihat mental dan tingkah laku mereka yang kotor, saya suka berhubungan dengan
pengikut Dafa. Namun sekali saya berhubungan dengan kalian, kalian segera
mengajukan banyak pertanyaan, (hadirin tertawa) hal-hal yang seharusnya kalian
kultivasikan di dalam Xiulian semuanya dilimpahkan kepada saya, maka apa boleh
buat, saya tidak berani pula bertemu dengan kalian. (Hadirin tertawa)
Bila anda semua dapat mencari ke dalam, ada banyak hal niscaya dapat
diselesaikan, konflik juga tidak begitu banyak, juga tidak akan ada reaksi yang begitu
sengit. Tetapi kendati Shifu mengatakan demikian, yang sedang Xiulian bagaimanapun
adalah manusia, walaupun pengikut Dafa telah melewati perjalanan yang begitu
banyak, berkultivasi hingga hari ini, namun bagaimanapun yang sedang berkultivasi
tetap adalah manusia, bagian yang telah sempurna sudah berupa Dewa, sudah
dipisahkan, maka masih tetap ada sifat hati manusia yang tampil ke luar. Bahkan ada
praktisi yang menanyakan kepada saya, "Shifu, saya sudah berkultivasi sekian lama,
mengapa pikiran buruk saya ini masih begitu berat? Masih tidak dapat disingkirkan?"
Memang, asalkan anda belum berhasil berkultivasi, anda tetap berada dalam
pencemaran ini; asalkan anda belum berhasil berkultivasi, unsur-unsur lama dari diri
anda belum sepenuhnya disingkirkan, dia tentu akan bereaksi. Jika semuanya telah
tiada, dengan demikian baru tidak ada masalah lagi. Meskipun saya telah mengatakan
begini, siapa pun juga jangan mempunyai sebuah mental yang mengendurkan diri,
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merasa demikian sesungguhnya, maka saya sudah tidak takut lagi, (hadirin tertawa)
biarkan saja dia bereaksi, saya juga tidak lagi memedulikannya. Ini tidak dibenarkan!
Xiulian adalah nomor satu, tadi sudah saya katakan, jika anda tidak dapat
mengekangnya dan mencari ke dalam, saat menemui konflik mengintrospeksi diri
sendiri, anda tidak memperbaiki diri dan menyingkirkan sifat hati manusia, maka anda
tidak akan memiliki bagian yang dikultivasi dengan baik untuk menjadi Dewa, anda
tidak dikategorikan Xiulian, oleh sebab itu anda harus tiada hentinya mengultivasi
bagian yang belum dikultivasi dengan baik itu agar menjadi Dewa, dikultivasi hingga
berhasil, dengan ketat mematut diri sendiri, ini barulah Xiulian, jika tidak demikian, apa
yang dilakukan untuk Xiulian?
Anda sekalian tahu, ada banyak agama berlanjut sampai masa akhir Dharma,
bukan manusia bersangkutan yang benar-benar ingin berbuat secara demikian,
melainkan manusia telah dibuat kacau pikirannya. Orang-orang menganggap
melakukan pekerjaan agama sebagai Xiulian, orang-orang menganggap bentuk-bentuk
pembelaan agama sebagai Xiulian. Sesungguhnya Dewa sama sekali tidak
mementingkan hal-hal tersebut, hanya mementingkan peningkatan hati seseorang, itu
barulah peningkatan yang sungguh-sungguh, sedangkan lingkungan tersebut hanya
berupa sebuah tempat yang diberikan kepada orang Xiulian, kepada orang yang
berkeyakinan pada Buddha atau Dewa untuk bersama-sama agar dapat meningkatkan
diri, dapat saling bereferensi. Sama seperti pengikut Dafa bersama-sama mengadakan
konferensi Fa, pengikut Dafa bersama-sama belajar Fa dan berbagi pengalaman,
bersama-sama berlatih Gong. Lingkungan pengikut Dafa semacam ini agak sedikit,
namun ini juga adalah satu-satunya kesempatan kalian untuk dapat bersama-sama
saling berdiskusi. Kesempatan yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak berada di
tengah masyarakat umum, sedangkan konflik yang ditemui kebanyakan juga berupa
perwujudan di tengah masyarakat umum, demikianlah bentuk Xiulian semacam ini.
Dengan demikian tidak dapat dikatakan kultivasi anda sekalian tidak baik, juga tidak
dapat dikatakan pengikut Dafa tidak gigih maju. Konflik akan selalu ada, kuncinya ialah
bagaimana menghadapinya.
Tadi saya telah membicarakan lebih lanjut kepada anda sekalian mengenai hal ini.
Sesungguhnya Fa yang semua pernah saya utarakan adalah Fa ini, anda lihatlah
"Zhuan Falun" secara teliti, segala Fa yang saya utarakan setelah terbitnya buku ini,
semuanya adalah sedang menjelaskan "Zhuan Falun", jika anda tidak percaya coba
lihatlah. Berkultivasi berdasarkan buku "Zhuan Falun" ini, tentu dapat berhasil dalam
kultivasi.
Secara sambilan saya membicarakan, pengikut Dafa di saat bersama-sama
melakukan pekerjaan, anda sekalian benar-benar harus saling berkoordinasi dengan
baik. Perubahan situasi sangat besar, anda sekalian telah melihat, dewasa ini ada
beberapa hal masih terdapat banyak rintangan, dan setelah semua rintangan begitu
dilenyapkan, pekerjaan ini sudah selesai. Justru karena hal-hal tersebut masih belum
dilenyapkan, masih ada banyak orang tersesat di tengah kebohongan, masih ada
banyak orang tidak ingin memahami fakta sebenarnya, barulah terbentuk keadaan
seperti sekarang ini, sedangkan keadaan semacam ini juga seperti es yang mencair,
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sedang tiada hentinya mencair. Setelah mencair sampai habis, lingkungan semacam
ini juga tidak ada lagi, yang ingin berkultivasi, yang ingin meningkat, sudah tidak ada
lagi lingkungannya; Ingin menyelamatkan makhluk hidup, semua orang sudah mengerti,
juga sudah tidak perlu dilakukan lagi. Dapat juga dikatakan, benar-benar sampai tahap
itu, pekerjaan apa pun juga sudah tidak ada lagi. Justru karena sekarang ada banyak
pekerjaan yang perlu dilakukan, masih ada banyak orang tidak mengerti, barulah
menampakkan keadaan seperti dewasa ini, barulah perlu kalian yang melakukannya,
sedangkan perubahan keadaan ini, terkait erat dengan pengorbanan pengikut Dafa
dalam mengklarifikasi fakta dan segala sesuatu yang dilakukan dalam menyelamatkan
makhluk hidup. Tentu saja dalam hal ini terdapat fungsi dari situasi pelurusan Fa, tetapi
jika setiap pengikut Dafa tidak mengklarifikasi fakta secara khusus terhadap
perorangan atau individu, tidak mengklarifikasi fakta di tengah masyarakat, maka
dalam proses perubahan pikiran manusia biasa di permukaan, Dewa tidak akan
melakukannya bagi mereka setiap orang, oleh sebab itu hal-hal pada aspek permukaan
manusia ini, pengikut Dafa harus melakukannya.
Baik Fashen Shifu, Dewa yang positif, maupun medan Dafa yang raksasa yang
terpasang di dunia, dapat memanfaatkan berbagai kondisi membawa orang-orang yang
berjodoh, yang dapat diselamatkan ke hadapan anda, memberikan mereka sebuah
kesempatan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya, tetapi kalian harus
melakukannya, jika kalian tidak melakukan juga tidak benar. Walaupun terjadi
perubahan besar pada situasi, namun tekanan yang terpampang di hadapan kalian
juga tidak menjadi kecil, saat sekarang menyelamatkan manusia adalah amat
mendesak, sedangkan orang yang tidak mengerti fakta sebenarnya juga masih banyak.
Termasuk penampilan berbagai pemerintah, juga sama seperti kondisi manusia biasa,
ia memahami dengan benar, atau memahami tidak benar, tak peduli ia menganut
pemikiran semacam apa, di hadapan kenyataan mereka juga harus yakin menerima, di
hadapan kenyataan mereka juga harus memandang dengan positif. Baik Xiulian
maupun menyelamatkan makhluk hidup, khusus ditujukan pada hati manusia, bukan
ditujukan pada organisasi. Bukannya sudah ditentukan bahwa bangsa ini dikehendaki
dan bangsa itu tidak dikehendaki, tidak ada hal semacam ini. Tak peduli anda berasal
dari bangsa mana, tak peduli anda berada di pelosok mana di atas dunia ini, hanya
khusus ditujukan pada hati manusia, tidak ditujukan pada organisasi apa pun.
Ada banyak orang di antara pengikut Dafa telah melihat sejumlah keadaan
sesungguhnya dari masa mendatang, semua itu bukanlah palsu. Selangkah demi
selangkah, seiring perubahan waktu, makin lama makin mendekat, maka pengikut Dafa
harus melakukan dengan baik apa yang harus dilakukan. Tak usah peduli kelak
bagaimana, diri sendiri sudah melakukannya, dalam hati paham dengan jelas, itu
sudah cukup, dengan adanya Fa di dalam hati, harus melakukan apa maka lakukanlah,
bila Dafa membutuhkan, ingin melakukan apa maka lakukanlah. (Tepuk tangan) Hal
apa pun tidak boleh melangkah ke sisi ekstrem, lakukanlah dengan arif dan sadar
jernih, itu adalah keagungan De pengikut Dafa. Siapa yang dapat mempertahankan
kondisi yang stabil di tengah Xiulian semacam ini yang berbentuk masyarakat manusia
biasa, itu berarti dia benar-benar telah berbuat paling baik di dalam bentuk Xiulian ini.
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Jika seseorang di dalam bentuk ini terdapat suatu penampilan yang melampaui bentuk
ini, tidak sesuai dengan bentuk ini, maka kemungkinan dia itu berbuat kurang baik.
Seyogianya Xiulian pengikut Dafa adalah demikian bentuknya, bentuk ini dapat
menciptakan pengikut Dafa, bentuk ini dapat menghasilkan buah status yang raksasa
di kemudian hari, jika meninggalkan bentuk ini, atau tidak sesuai dengan bentuk ini,
maka akan menimbulkan rintangan bagi Xiulian anda, sesungguhnya semua itu
diakibatkan oleh keterikatan.
Kata-kata yang saya ucapkan, hal-hal yang saya bicarakan hari ini kepada anda
sekalian, yaitu dewasa ini ada banyak hal masih kurang dilakukan, ada banyak
masalah yang mencuat, ada beberapa keadaan yang kurang memuaskan yang muncul
di tengah saling berkoordinasi, atas dasar keadaan tersebut, maka Shifu telah
mengutarakan sejumlah kata-kata yang demikian. Hari ini saya datang utamanya
adalah menemui anda sekalian, konferensi Fa juga merupakan sebuah kesempatan
baik bagi anda sekalian untuk saling berdiskusi, Shifu tidak bicara lebih banyak, cukup
bicara sekian saja. Terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan meriah)
Saya sangat senang melihat anda sekalian. (Tepuk tangan) Setiap kali melihat
kalian, situasi secara keseluruhan dan keadaan secara keseluruhan selalu ada suatu
perubahan yang sangat mencolok, setiap kali juga demikian, oleh sebab itu saya
katakan lingkungan pengikut Dafa ini dapat menggembleng manusia. Pengikut Dafa di
tengah masyarakat ini, biarpun anda berada dalam suatu lingkungan apa pun, dalam
satu pelosok masyarakat apa pun, anda selalu sedang memerankan fungsi yang positif.
Baik anda mengklarifikasi fakta, maupun membuktikan kebenaran Fa, atau tidak secara
langsung melakukan pekerjaan Dafa, anda juga sedang menyelamatkan makhluk hidup,
juga sedang memerankan fungsi yang amat besar, (tepuk tangan) karena pikiran lurus
anda dan medan belas kasih anda niscaya sedang memerankan fungsi yang positif.
Saya harap pengikut Dafa selanjutnya melakukan dengan lebih baik, (tepuk tangan)
segala sesuatu yang dihasilkan oleh pengikut Dafa dengan cepat sudah akan
termanifestasi. Terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan jangka panjang)
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