Ceramah Fa pada Konferensi Fa Internasional di New York
(Li Hongzhi, 21 November 2004 di New York)
Anda sekalian telah berjerih payah. (Tepuk tangan)
Sebagai seorang yang Xiulian, terutama pengikut Dafa di masa pelurusan Fa,
kewajiban yang kalian pikul terlalu berat, telah menanggung misi amat besar yang
dianugerahkan sejarah kepada kalian. Namun anda sekalian melakukannya dengan
sangat baik, Shifu boleh mengatakan secara demikian tentang hal ini di hadapan semua
makhluk hidup alam semesta, dengan kata lain mereka semua sangat kagum. Jangan
dilihat pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan di atas dunia seolah-olah sangat mirip
dengan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia biasa sehari-hari, sesungguhnya titik
tolak pengikut Dafa dan tujuan dari hal yang dilakukan sama sekali berbeda dengan
manusia biasa. Karena dunia manusia ini memang menyesatkan, manusia biasa tersesat
di tengah realita sehingga sulit membedakan dengan jelas antara benar dan palsu, baik
mereka mengerti maupun tidak, pengikut Dafa hanya sekadar memanfaatkan bentuk
formalitas manusia biasa untuk menyelamatkan makhluk hidup. Bagi orang Xiulian, justru
karena kesesatan dari masyarakat manusia, maka baru dapat Xiulian di tengah
lingkungan ini, orang yang berhasil Xiulian baru terhitung luar biasa.
Mayoritas praktisi di dalam seluruh proses pembuktian kebenaran Fa secara dasar
penampilannya sangat baik. Tentu ada sebagian yang tidak baik, tetapi mereka yang
tidak baik itu justru datang untuk melakukan hal buruk, kekuatan lama memang mengatur
mereka untuk melakukan hal-hal itu, maka tak peduli penampilan dia di tengah pengikut
Dafa biasanya bagaimana, sampai pada saat krusial, itu barulah penampilan dia yang
sesungguhnya. Sekalipun biasanya ucapan dan penampilannya lebih baik lagi di
hadapan para praktisi, sampai pada saat krusial, itu barulah perwujudan dia yang
sesungguhnya.
Anda sekalian telah melangkah maju dari masa-masa sulit yang diliputi hujan badai.
Dilihat dari situasi sekarang, sudah tidak bisa disamakan dengan masa lalu. Saat baru
dimulainya 20 Juli 1999, betapa menjadi-jadinya kecongkakan kejahatan, telah
memasang strategi jahat yang benar-benar ingin menempatkan pengikut Dafa ke dalam
jurang kebinasaan. Sekarang anda sekalian bukankah telah melihat, sejarah bukan
diciptakan demi kejahatan-kejahatan ini, sejarah adalah diciptakan demi menghasilkan
pengikut Dafa, demi semua makhluk hidup dapat terselamatkan pada saat-saat terakhir.
(Tepuk tangan) Pada zaman-zaman yang jauh lampau dalam sejarah, manusia telah
melewati banyak peradaban dari masa-masa yang berbeda, di dalam jiwa manusia telah
diisi dengan banyak unsur dari berbagai kebudayaan sejarah sejak dulu hingga kini.
Segala sesuatu yang ditampilkan oleh manusia dalam kebudayaan sejarah masa akhirakhir ini, dan segala sesuatu yang ditampilkan oleh kehidupan di atas bumi ini pada
zaman jauh lampau, dalam pandangan manusia biasa semua itu merupakan sejarah
umat manusia, serta proses berkembang biak kehidupan, dalam pandangan para
ilmuwan dianggap sebagai proses evolusi kehidupan. Sesungguhnya semuanya juga
bukan. Keseluruhan dari Triloka, termasuk segenap kehidupan dalam masyarakat
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manusia, adalah diciptakan, dibentuk, datang, eksis, diadakan demi alam semesta pada
saat-saat terakhir di tengah pelurusan Fa, agar semua makhluk hidup dapat tertolong,
dapat terselamatkan. Dapat juga dikatakan, Triloka adalah diciptakan demi tujuan ini,
demi menolong semua makhluk hidup dalam alam semesta.
Pada masa sejarah yang jauh lebih lampau, dalam ruang dimensi tingkatan manusia
ini, dalam lingkungan manusia ini, pada bidang lapisan materi yang terbentuk oleh
molekul, sama sekali tidak ada eksistensi manusia. Manusia modern telah menemukan
kehidupan luar planet di tengah penyelidikan, memang betul, dahulu adalah kehidupan
demikian yang menyebar memenuhi bidang lapisan yang terbentuk oleh molekul ini,
belum pernah ada manusia. Mengapa kemudian Dewa telah menciptakan manusia?
Karena alam semesta ingin direkonstruksi, semua makhluk hidup ingin diselamatkan,
Triloka memerlukan sebuah lingkungan semacam ini sebagai pusat dari penataan
kembali alam semesta, dengan mengajarkan Fa dalam lingkungan khusus ini, maka
makhluk hidup dari berbagai lingkup dunia semua dapat mendengarnya. Adalah demi
tujuan mulia untuk menyelamatkan makhluk hidup dari segenap alam semesta, maka
diciptakanlah Triloka, terutama manusia yang berada dalam Triloka. Dengan demikian
segala sesuatu yang muncul dalam setiap periode sejarah, termasuk sejarah manusia
akhir-akhir ini, semua adalah demi menciptakan kebudayaan bagi manusia, bagi manusia
sekarang ini agar dapat memahami Fa, mutlak bukan demi tujuan untuk manusia sendiri
bagaimana menempuh hidup, lebih-lebih bukan demi manusia untuk bagaimana
berkembang, bagaimana menciptakan kehidupan yang indah di tengah masyarakat
manusia. Manusia boleh mendambakan keindahan, juga boleh menjalaninya secara
demikian, tetapi munculnya Triloka dan manusia mutlak bukan demi tujuan ini.
Jika keadaannya demikian, coba anda semua pikirkan, peristiwa yang terjadi di
dalam proses sejarah, bahkan peristiwa yang lebih besar lagi, bukankah semuanya
mempunyai tujuan? Bukankah semuanya sedang mengukuhkan sesuatu bagi umat
manusia sekarang ini? Sebagai contoh, jika di dalam sejarah tidak ada Sakyamuni, tidak
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ada Yesus, tidak ada Santa Maria, tidak ada Lao Zi dan lain-lain, apakah orang-orang
tahu apa yang disebut keyakinan sejati, apa yang disebut Dewa, apa yang disebut
Buddha, apa yang disebut Tao, bagaimana menjalani Xiulian, kandungan makna dari
Xiulian itu apa? Kandungan makna dari surga itu apa? Jika semua ini kosong putih di
dalam benak manusia, maka tingkat kesulitan saya dalam mengajarkan Fa sekarang ini
tentu luar biasa. Saya bahkan harus dari mula menjelaskan semua pengertian ini kepada
manusia, dengan demikian sudah tidak dapat disebut mengajarkan Dafa. Pada setiap
periode dalam sejarah, kondisi berbeda dari kehidupan yang ditampilkan oleh setiap
bangsa, pemahaman universal dalam membedakan lurus dan serong, baik dan buruk,
bajik dan jahat, semua ini adalah diciptakan oleh Dewa bagi manusia di dalam kurun
waktu yang amat panjang, dengan mempunyai tujuan agar manusia secara paling dasar
dapat memahami apa yang disebut baik, buruk, bajik, jahat. Dengan demikian di dalam
penyebaran Dafa secara luas, di saat mulai menyelamatkan makhluk hidup, manusia
akan dapat memahami semua ini, dapat mengerti Fa ini baik atau tidak baik, lurus atau
tidak lurus.
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Lao Zi -- Pendiri kultivasi aliran Tao Tiongkok.
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Di dalam proses sejarah, manusia juga telah mengenal Dewa. Apa itu Dewa?
Walaupun pengenalannya sangat dangkal, tetapi manusia semua tahu Dewa adalah
agung dan sakral. Meskipun kehidupan yang berbeda mempunyai konsep pemahaman
yang berbeda terhadap Dewa, namun semuanya menganggap para Dewa bersikap baik
terhadap manusia, serta dapat menolong manusia. Tokoh pahlawan yang muncul pada
tiap dinasti dan tiap zaman dalam sejarah Tiongkok, serta tokoh unggul yang
termanifestasi dalam penciptaan peradaban sejarah, sesungguhnya semua adalah
sedang mengukuhkan berbagai macam cara berpikir bagi manusia, mengukuhkan
struktur pikiran dan cara berpikir manusia seperti sekarang. Ini adalah sebuah proyek
agung yang menciptakan struktur pikiran dari sebuah spesies kehidupan seperti manusia
ini. Ini adalah sebuah proyek yang berlangsung dalam kurun waktu yang amat panjang,
setelah manusia mengalaminya, baru dapat memahami berbagai kejadian dan
kandungan makna kebudayaan itu. Bagi manusia, setelah terjadi sebuah peristiwa,
manusia telah tahu apa makna dari peristiwa ini, melalui peristiwa ini masih harus tahu
penampilan intern dari peristiwa ini. Misalnya apa itu kebaikan, bagaimana kondisi
kebaikan itu, makna apa yang terkandung di dalamnya, lingkupnya ada beberapa macam;
bagaimana bentuk kejahatan; bagaimana bentuk kebaikan; bagaimana bentuk keburukan.
Manusia di dalam realitas kehidupan dapat memahami semua ini dengan sungguhsungguh, dan benar-benar menyadari kandungan makna tersebut, dengan demikian baru
dapat mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap semua itu. Ini bukanlah dengan
sederhana dalam sekejap sudah dapat membuat manusia mengerti.
Saat awal Dewa menciptakan jiwa manusia, di dalam pikiran manusia tidak ada
sesuatu apa pun, sama sekali kosong, tidak ada perbedaan antara baik dan buruk, baik
dan jahat sama-sama eksis, kontras perbandingannya sangat besar, gembira dianggap
baik, tidak gembira dianggap buruk. Manusia modern sudah berbeda. Mengapa manusia
sekarang sampai masa akhir-akhir ini telah berubah secara mendadak jadi lebih berakal
budi? Ini telah terjadi perubahan baru lagi dari apa yang saya katakan perihal penciptaan
manusia di dalam proses sejarah, karena ada kehidupan tingkat tinggi yang reinkarnasi
menjadi manusia. Bagi manusia sendiri, sesungguhnya proses sejarah manusia adalah
sebuah proses pengukuhan perilaku dan pikiran manusia, yaitu proses penciptaan
manusia yang benar-benar seperti sekarang ini. Semua ini untuk tujuan apa? Tepat
adalah untuk manusia agar dapat memahami Fa di dalam penyebaran Dafa secara luas.
Dengan demikian dapat dikatakan, peristiwa ini sudah diatur, sudah mulai dikukuhkan
sejak kurun waktu yang amat panjang dalam sejarah.
Masih ingin memberi tahu anda sekalian perihal siapa yang benar-benar Xiulian,
siapa yang benar-benar berkeyakinan sejati. Dahulu ada banyak orang mengatakan
bahwa ada cara Xiulian yang begini, cara Xiulian yang begitu, Xiulian yang demikian rupa,
keyakinan terhadap Dewa yang demikian rupa. Saya beri tahu kepada anda sekalian, tak
peduli telah datang berapa banyak Dewa, berapa banyak Sang Sadar dalam sejarah, misi
mereka yang sesungguhnya adalah mengukuhkan kebudayaan Xiulian dan keyakinan
sejati yang diperlukan bagi Dafa; (Tepuk tangan) Siapa pun juga tidak ada yang
menyelamatkan manusia, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, ini
dikarenakan cara Xiulian yang dahulu adalah untuk mengukuhkan fondasi bagi Dafa
sekarang yang benar-benar dapat menyelamatkan manusia. Dahulu dalam hal-hal yang
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dilakukan oleh Dewa yang turun ke bumi, memang benar ada kehidupan yang
diselamatkan ke atas, tetapi itu bukan diri sesungguhnya dari orang tersebut, melainkan
Fu Yuanshen-nya; bahkan tubuh yang mengantarkan para Dewa yang turun ke bumi
menyelamatkan manusia ketika itu, yang juga berupa manusia, masih sedang reinkarnasi
di dalam dunia, bahkan tubuh yang mengantarkan mereka sendiri masih belum
terselamatkan. Dengan kata lain, di dalam sejarah semuanya berseru menyelamatkan
manusia, menyelamatkan manusia, tetapi siapa pun juga tidak ada yang telah
menyelamatkan manusia. Sakyamuni saat mengajarkan Dharma ketika itu, pengikutnya
bertanya kepadanya: "Guru terhormat, dapatkah berkultivasi menjadi Tathagata dengan
tanpa meninggalkan kehidupan duniawi?" Yaitu dapatkah berkultivasi menjadi Dewa,
menjadi Buddha dengan tidak memisahkan diri dari lingkungan kehidupan dan lingkungan
masyarakat manusia biasa di dalam dunia? Sakyamuni setelah berpikir mengatakan: "Itu
harus menunggu saatnya Raja Sakral Pemutar Roda Hukum turun ke bumi baru dapat
diwujudkan." (Tepuk tangan) Dua ribu tahun lebih telah berlalu, segenap penganut
berbagai agama ortodoks sedang menanti, apa yang dinantikan? Apakah menanti Dewa
bermanifestasi nyata di atas langit? Menanti setelah datangnya Dewa, tidak perlu lagi
berkultivasi atau tak peduli kultivasinya baik atau buruk, juga tak peduli orang baik atau
buruk, lalu bersama-sama naik ke surga?
Tentu saja, tak peduli siapakah saya, orang-orang tahu saya sedang mengajarkan
Fa menyelamatkan manusia di dunia. Shifu hanya dengan satu tubuh fisik manusia biasa
mengutarakan Fa kepada anda sekalian di sini. Ada banyak manusia biasa mempunyai
pandangan yang berbeda dalam pengenalannya terhadap Shifu. Tidak jadi masalah,
percaya atau tidak juga tidak jadi masalah. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah
Dewa, saya tidak mengatakan bahwa saya adalah Buddha, orang-orang di dunia boleh
saja menganggap saya sebagai manusia yang biasa-biasa saja, segala sesuatu yang
saya lakukan juga adalah dilakukan dengan cara manusia, di dalam menyelamatkan
pengikut Dafa dari masa pelurusan Fa, saya melakukannya dengan cara manusia yang
biasa-biasa saja. Di dalam lingkungan masyarakat ini, di tengah ruang dimensi yang
menyesatkan ini, tidak akan ada satu kehidupan tingkat tinggi apa pun yang
menggunakan cara penampilan Dewa langit secara nyata di saat menyelamatkan
manusia, sepenuhnya dengan perbuatan mukjizat menyelamatkan manusia di atas dunia.
(Tepuk tangan) Bila dalam skala kecil, menyangkut orang-orang tertentu, atau demi
menciptakan kebudayaan dalam sejarah, itu lain soal. Manusia memang demikian. Tentu
saja tidak ada hal apa pun yang absolut. Mungkin di saat Fa meluruskan dunia manusia,
saya seyogianya akan menggunakan cara-cara Dewa melakukannya, karena saat itu
harus dilakukan secara demikian. Pada awal dan akhir dimulainya pelurusan Fa alam
semesta, dengan cara-cara Dewa melakukan pekerjaan di tengah masyarakat secara
skala besar, akan menimbulkan keterikatan bagi orang Xiulian.
Ada orang yang berpikir, betapa besar kemampuan Dewa, mengapa tidak menolong
orang-orang miskin, menghukum orang-orang jahat? Mengapa tidak melakukan
perbuatan mukjizat? Terbentuknya masyarakat manusia dan Triloka niscaya telah
mengukuhkan bentuk eksistensi dan tujuannya. Ini memang adalah sebuah masyarakat
yang menyesatkan, memang adalah masyarakat yang tidak memperkenankan makhluk
hidup dapat sepenuhnya melihat keadaan sebenarnya. Siapa pun yang Xiulian di sini,
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semuanya harus dengan cara manusia biasa di dalam kesesatan ini menjadi orang yang
baik, melakukan hal-hal yang baik, melepaskan keterikatan, dengan demikian baru dapat
lepas dari sini, itu barulah disebut Xiulian. Jika sepenuhnya dengan cara-cara Dewa
berbuat sesuatu di sini, semua itu tidak termasuk Xiulian. Di dalam sejarah ada banyak
orang yang berkultivasi Tao melakukan perbuatan mukjizat di atas dunia, itu adalah
sedang menciptakan kebudayaan sejarah. Mengapa sampai masa akhir-akhir ini jarang
sekali ditemukan? Karena makin dekat dengan saat pengajaran Dafa, maka makin tidak
diizinkan hal-hal semacam ini muncul terlalu banyak. Setelah sampai waktu dekat ini
dimulainya pelurusan Fa, saat pengikut Dafa di masa pelurusan Fa ingin menjalani
Xiulian, tuntutannya menjadi tinggi; khususnya di saat kehidupan spesifik semacam ini
dalam alam semesta mulai membuktikan kebenaran Fa, mulai menyempurnakan diri
sendiri, lingkungan di sini jadi makin penting, tuntutannya makin ketat, jarang sekali
memperkenankan manusia melihat keadaan sebenarnya. Karena sekelompok kehidupan
ini berkultivasi dengan sangat tinggi, tuntutan bagi mereka seyogianya juga tinggi;
sekelompok kehidupan ini memikul kewajiban sejarah yang besar, maka mereka harus
melangkah ke luar dari suatu lingkungan yang amat sulit. (Tepuk tangan) Oleh sebab itu
dikatakan pengikut Dafa luar biasa.
Kondisi Xiulian yang dihadapi pengikut Dafa sekarang ini, boleh dikatakan berbeda
dengan cara dan kondisi Xiulian apa pun dalam sejarah. Saya selalu mengatakan,
keikutsertaan kekuatan lama adalah suatu penganiayaan, adalah suatu gangguan. Jika
yang diselamatkan oleh para Dewa dalam sejarah adalah Fu Yuanshen manusia dan
bukan tubuh utama dari orang itu sendiri, coba anda semua pikirkan, cara penyelamatan
manusia semacam ini bila khusus ditujukan bagi Xiulian pengikut Dafa sekarang apakah
dapat berfungsi? Tubuh utama pengikut Dafa, termasuk orang-orang di dunia semuanya
berada di permukaan, dengan demikian yang mereka lakukan itu apakah benar? Apakah
dapat berhasil? Sama sekali tidak cocok, maka baru dikatakan bahwa mereka sedang
mengganggu. Cara Xiulian, bentuk Xiulian yang saya ingin anda sekalian jalani hari ini,
adalah Xiulian dengan cara semaksimal mungkin menyesuaikan masyarakat manusia
biasa, adalah membuktikan kebenaran Fa dengan semaksimal mungkin memanfaatkan
cara-cara manusia biasa. (Tepuk tangan) Ini tidak pernah ada dalam sejarah. Bagi para
Dewa, bagaimana secara khusus menghadapi cara Xiulian seperti ini, mereka tidak tahu
menahu, saat melakukan pekerjaan bersangkutan sama sekali tidak cocok, oleh sebab itu
mereka mutlak merupakan suatu gangguan bagi Xiulian pengikut Dafa. Bukan dikatakan
mereka tidak punya kemampuan, adalah karena alam semesta dahulu memang telah
menciptakan kehidupan secara demikian, alam semesta dahulu hanya memiliki
kecerdasan semacam itu. Di dalam pelurusan Fa kali ini, alam semesta telah
menyehatkan apa yang dahulu tidak sehat. Telah mengubah apa yang dahulu dalam
alam semesta tidak mampu dilakukan karena terbatasnya kemampuan, dengan demikian
pengikut Dafa baru dapat terselamatkan, baru dapat Xiulian mencapai kesempurnaan.
Jika menuruti cara Xiulian seperti dahulu, pengikut Dafa hari ini tidak ada satu pun yang
dapat Xiulian mencapai kesempurnaan.
Hanya dengan mengikuti cara pembentukan, cara Xiulian dan cara penyelamatan
manusia yang sungguh-sungguh dari Dafa hari ini barulah dapat mencapai
kesempurnaan, (tepuk tangan) bukan saja mencapai kesempurnaan, namun juga benar5

benar telah menyelamatkan orang tersebut, menyelamatkan Zhu Yuanshen orang
tersebut. (Tepuk tangan) Bagi mereka yang disebut Dewa yang mencoba mengendalikan
pelurusan Fa, hanya mengetahui sebagian, hanya mengetahui dahulu tidak mengetahui
sekarang dan akan datang, hanya mengetahui formalitas tidak mengetahui makna yang
terkandung, saat melakukan pekerjaan kemampuan mereka tidak menjangkau, telah
membentuk gangguan yang serius bagi pelurusan Fa itu sendiri dan Xiulian pengikut
Dafa. Maka saya katakan, segala sesuatu yang saya lakukan sekarang ini tidak sama
dengan yang ada dalam sejarah. Pengikut Dafa dengan penganiayaan umat Kristiani di
dalam sejarah, dilihat secara formalitas adalah sama-sama sedang dianiaya, namun
sebagai orang Xiulian, sebagai kehidupan yang melangkah menuju Dewa, apa yang
ditampilkan tidaklah sama, penanggungan yang semata-mata dikarenakan dahulu alam
semesta tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah sumber asal
sejarah, yang membuat kehidupan tingkat tinggi juga ikut mencelakakan Dewa,
bersamaan juga menganiaya orang-orang yang melangkah menuju Dewa; bagi sejarah,
bagi sejarah alam semesta, bagi Dewa, semua ini adalah tidak terhormat. Saya hari ini
bukan hanya menempuh jalan yang berbeda dengan dahulu yang mereka lalui,
melainkan adalah perbedaan antara masa mendatang dengan dahulu, adalah cara
Xiulian yang dianugerahkan Dafa kepada manusia yang memang demikian rupa, saya
dan para pengikut Dafa juga sedang mengukuhkan fondasi bagi masa mendatang, cara
Xiulian di masa mendatang akan selamanya begini! (Tepuk tangan) Ini barulah disebut
benar-benar menyelamatkan manusia, ini barulah dapat benar-benar menyelamatkan
manusia.
Ini bukanlah sesuatu yang dapat diubah dengan kemauan seseorang yang ingin
mengubahnya. Anda semua tahu, sekarang adalah masa pelurusan Fa, alam semesta
sedang diperbarui, direkonstruksi, diciptakan ulang. Dalam kondisi demikian baru dapat
menutupi kekurangannya, perbaikan kekurangan baru dapat berhasil dilakukan hanya di
saat rekonstruksi mahacakrawala, maka ini merupakan kesempatan takdir. Kehidupan
apa pun juga tidak diizinkan mengganggu dan merusak kesempatan takdir semacam ini,
siapa yang telah mengganggu dia tentu berdosa, siapa yang telah mengganggu dia tentu
harus menanggungnya.
Pembicaraan saya tadi itu, secara dasar telah meringkas perbedaan cara Xiulian
pengikut Dafa sekarang dengan Xiulian orang dahulu. Karena jika seseorang ingin
memperoleh penyelamatan, haruslah dia sendiri melangkah ke luar dari lingkungan yang
sulit dan derita, dari kesusahan, dari kepentingan pribadi, dari perasaan dan nafsu
keinginan. Hal apa pun juga dapat bersangkutan dengan kepentingan langsung orang
Xiulian, hal apa pun juga dapat menyentuh sesuatu yang menjadi keterikatan dalam diri
anda, emosi anda, Xinxing anda dan pikiran anda. Bagaimana anda melangkah, apa
yang anda pilih, di situlah letak perbedaannya. Jika sebaliknya, itu adalah manusia biasa.
Jika anda dapat melangkah ke luar dari prinsip manusia biasa, melangkah ke luar dari
keterikatan manusia biasa, maka anda adalah Dewa. (Tepuk tangan) Ini adalah mutlak
berbeda dengan cara Xiulian dahulu.
Dahulu orang masuk ke dalam kelenteng, masuk ke dalam biara, masuk ke dalam
gunung, berkultivasi dengan menghindari orang-orang di dunia, tubuh orang itu sendiri
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tidak mengalami terlalu banyak ujian Xinxing dan sentuhan langsung terhadap
keterikatannya, maupun pengujian paling langsung yang menyangkut kepentingan dirinya,
maka orang itu sendiri sama dengan tidak berkultivasi. Kendati dia telah melepaskan
kehidupan normal sebagai manusia di dalam hidupnya, ini bagi dia dapat dikatakan
semata-mata telah memilih cara hidup yang lain macam. Jika Fu Yuanshen-nya benarbenar dapat berhasil berkultivasi, maka dari dalam tubuhnya keluar satu Fu Yuanshen
yang telah menjadi Dewa, bagi dia itu berarti memiliki kemujuran, pada kehidupan
berikutnya orang tersebut akan memperoleh keberuntungan, memperoleh keberuntungan
di atas dunia, hanya sebatas itu. Ditinjau dari tujuan Xiulian sebagai sebuah kehidupan,
siapa yang Xiulian dengan menginginkan hal-hal tersebut? Dibicarakan secara dasar,
Triloka bukan diciptakan demi hal ini, semua makhluk hidup juga bukan datang demi hal
ini. Maka dengan kata lain, Xiulian pengikut Dafa sekarang ini barulah paling agung,
adalah penciptaan sejarah, maka kalian menempuh jalan sendiri dengan lurus adalah
sesuatu yang sangat krusial.
Saya selalu mengatakan, pengikut Dafa tidak boleh melangkah ke sisi ekstrem,
harus menempuh jalan kalian dengan lurus. Anda berpikir yang bukan-bukan, hari ini
anda berkesadaran sesat, besok anda terhanyut oleh gejolak hati melakukan sesuatu hal,
di bawah dorongan mentalitas pamer terus-menerus melakukan hal-hal yang bodoh,
semua adalah penampilan langsung dari Zhu Yuanshen anda, jiwa anda sendiri. Orang
seperti ini dapatkah mencapai kesempurnaan? Karena perilaku anda semua adalah
ditampilkan oleh tubuh utama anda yang Xiulian ini, sedangkan yang ingin diselamatkan
tepat adalah tubuh utama ini, kehidupan yang demikian bolehkah diletakkan di tempat
Dewa? Tentu tidak boleh, oleh sebab itu kalian harus melakukan dengan baik, Xiulian
secara rasional dan sadar jernih dengan menggunakan pikiran lurus. Anda boleh Xiulian
dengan semaksimal mungkin menyesuaikan cara hidup manusia biasa. Asalkan Shifu
mengatakan itu boleh, maka anda jangan ragu-ragu. Lakukanlah menuruti cara hidup
manusia biasa, karena jalan kalian memang ditempuh secara demikian, manusia harus
diselamatkan dengan cara demikian. Dewa di masa mendatang bila ingin datang
menyelamatkan manusia, dia juga harus melakukannya secara demikian, karena alam
semesta yang akan datang dalam hal menyelamatkan manusia, objek yang khusus
ditujukan adalah tubuh utama manusia. Oleh sebab itu jangan melihat bagaimana bentuk
Xiulian ataupun cara keyakinan terhadap Dewa yang dahulu itu juga jangan melihat
betapa besar kekuatan mereka, kalian barulah yang benar-benar sedang Xiulian. (Tepuk
tangan) Alam semesta sedang diluruskan Fa, Dewa yang mereka percayai juga sedang
ditata kembali posisinya, mereka masih mau ke mana untuk dapat diselamatkan?
Bagaimana naik ke surga? Dunia surga juga sedang direkonstruksi, mereka pergi ke
surga yang mana? Kalian barulah kehidupan yang paling agung, yang penuh martabat
dan luar biasa, yang benar-benar melangkah menuju surga di tengah penyelamatan
semua makhluk hidup. (Tepuk tangan)
Perkataan yang tadi saya ucapkan adalah khusus ditujukan kepada pengikut Dafa
kita. Sebagai orang yang tidak Xiulian atau praktisi baru, anda mungkin tidak begitu
mengerti apa yang saya katakan, juga merasa sangat misterius. Tidak apa-apa, saya di
sini tidak akan merugikan bagi manusia, tidak ada unsur buruk bagi manusia. Jika anda
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tidak mengerti boleh perlahan-lahan dimengertinya, anda boleh perlahan-lahan
memahami orang-orang Xiulian ini melalui pemahaman anda.
Terakhir saya masih ingin menegaskan sejenak atas sebuah masalah. Ada praktisi
tertentu sangat tidak dingin kepala, keterikatan hatinya kuat sekali! Bila mendengar
sedikit apa saja, melihat sedikit apa saja, bahkan merasa dirinya mempunyai sedikit
kemampuan apa, atau merasa dirinya seolah-olah adalah sosok seseorang, maka dia
mulai bertindak kacau-balau, menjadi tergila-gila dan tidak waras. Apakah anda masih
dapat berkultivasi? Tak peduli anda adalah siapa, hari ini jika saya tidak dapat
menyelamatkan anda, anda niscaya adalah hantu dalam neraka! Mengapa begitu tidak
rasional? Mengapa menyebarkan hal-hal yang mengganggu Xiulian praktisi dan
pembuktian kebenaran Fa di tengah para praktisi? Apakah ini hanya merupakan masalah
"timbul gangguan iblis oleh perasaan sendiri" dari diri anda? Anda sedang mengganggu
Dafa. Apakah ini dosa yang kecil? Jika saya Li Hongzhi hari ini tidak mengakui anda
sebagai pengikut Dafa, tidak mengakui anda sebagai praktisi saya, coba anda pikirkan
apakah anda masih ada? Triloka juga adalah diciptakan demi ini, tak peduli betapa
besarnya badan langit dari alam semesta, segenap kehidupan juga sedang mengamati
tempat ini, segenap kehidupan juga harus diakui di sini, oleh sebab itu saya menasihati
praktisi yang masih tidak rasional, anda harus bangkitkan rasional, anda harus
bertanggung jawab terhadap jiwa anda; dikarenakan keterikatan hati anda, barulah
menyebabkan anda didominasi, diganggu dan dikendalikan oleh kehidupan jahat dari luar,
yang membuat anda begitu tidak rasional.
Perkataan tadi, Shifu mengatakannya lebih keras. Anda sekalian mungkin telah
melihat, dalam satu periode akhir-akhir ini, saya kadang-kadang berbicara lebih keras
khusus ditujukan kepada praktisi seperti ini, karena saya telah melihat akibat mereka
yang menakutkan. Tak peduli bagaimana kalian memahami, tak peduli bagaimana
pemahaman orang-orang yang tidak mengerti saya dan pengikut Dafa, saya Li Hongzhi
adalah datang demi semua makhluk hidup, saya sedang menyelamatkan semua makhluk
hidup, saya tidak ingin melihat satu kehidupan apa pun yang memusnahkan dirinya
sendiri, karena saya adalah datang demi anda! (Tepuk tangan) Saya cemas, saya cemas
demi kalian, waktu sudah makin mendesak. Anda sekalian telah melihat, perubahan
situasi juga sangat besar. Jika penganiayaan ini mendadak berakhir, maka sudah tidak
ada kesempatan apa pun, segalanya sudah akan ditentukan.
Saya sudah cukup lama tidak menghadiri Konferensi Fa kalian, maka ingin lebih
lama lagi berada bersama anda sekalian. (Tepuk tangan)
Saya dengar kabar ada praktisi datang dari Rusia, masih ada yang datang dari
beberapa negara di Eropa Timur, untuk datang satu kali sangat sulit, dalam hal ekonomi
dan berbagai aspek juga sangat sulit. Masih ada sebagian lainnya adalah praktisi baru,
mereka semua belum pernah bertemu dengan saya, dan selalu ingin bertemu dengan
Shifu. Ada banyak praktisi lama sudah cukup lama waktu juga tidak bertemu dengan
Shifu. Sepertinya kalian ada banyak perkataan ingin diutarakan, hari ini jika saya
meninggalkan tempat ini, kalian akan sangat kecewa. (Shifu tersenyum) (Tepuk tangan)
Dengan demikian, kita masih mengikuti cara lama, kalian jika ada sesuatu yang ingin
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diutarakan, sebaiknya kalian tulis di atas lembaran kertas dan diserahkan ke sini,
kemudian saya menjawabnya bagi anda sekalian.
Anda sekalian benar-benar telah berjerih payah. Cuaca sudah berubah dingin. Di
saat musim panas kalian mengklarifikasi fakta dan membuktikan kebenaran Fa di depan
konsulat, di jalan-jalan dan di dalam berbagai lingkungan, walaupun cuaca panas tetapi
masih dapat diatasi. Begitu sampai pada cuaca yang lebih dingin, kondisi alam akan
menimbulkan kesulitan tertentu bagi anda sekalian. Dalam hal ini kalian tidak dikarenakan
buruknya kondisi alam lalu tidak melakukan apa-apa lagi, sebaliknya, kalian masih
sedang giat, tidak mengendurkan diri, benar-benar luar biasa. Kehidupan masa
mendatang, manusia masa mendatang semua harus berterima kasih kepada kalian,
karena di masa mendatang manusia yang dapat dipertahankan adalah berkat kalian
sehingga mereka baru dipertahankan. (Tepuk tangan) Orang-orang di dunia sekarang
berada dalam kesesatan, di tengah pengikut Dafa berada dalam apa yang disebut
pengujian, semua makhluk hidup juga berada dalam kondisi yang menyesatkan. Manusia
di kemudian hari semua akan tahu siapa pengikut Dafa, semua akan tahu pengikut Dafa
luar biasa, dan manusia yang tertinggal semua akan berterima kasih kepada pengikut
Dafa.
Pengikut: Bila syarat mengizinkan, bolehkah pengikut Dafa pulang ke daratan Tiongkok
untuk bekerja?
Shifu: Jika penganiayaan telah berakhir dan Fa meluruskan dunia manusia masih belum
tiba, anda ingin pulang ke daratan Tiongkok untuk bekerja, itu boleh-boleh saja. Jika
dikatakan sekarang boleh atau tidak? Sekarang sebaiknya jangan pergi, karena
penganiayaan di sana masih berlanjut. Saya tahu, ada praktisi tertentu mungkin telah
menerima telepon atau surat dari beberapa pejabat, atau dari orang yang mempunyai
suatu status, memperkenankan anda pulang, serta memberikan suatu jaminan, jaminan
tidak dianiaya, jaminan ini dan itu. Coba anda semua pikirkan, politik penganiayaan ini
apakah dia yang menentukan? Jaminan dia itu dengan sendirinya bukankah justru
menjadi sebuah masalah? Dia diperintah oleh siapa? (Tepuk tangan) Dia memiliki
jaminan apa? Siapa yang menjamin dia? Bukankah ini sendiri sudah merupakan masalah?
Apa yang disebut front persatuan dalam perang? Ketika tipu daya berandal sudah tidak
efektif, maka akan diterapkan front persatuan dalam perang. Lagi-lagi menggunakan cara
ini, kalian haruslah waspada. Kita tidak mengancam kekuasaan apa pun, kita hanya
menginginkan mereka menghentikan penganiayaan. (Tepuk tangan) Di satu sisi
menganiaya di sisi lain memikat hati orang, gaya berandal sepenuhnya telah
ditampakkan. (Hadirin tertawa)
Pengikut: Pengikut Dafa dari kota Chongqing kirim salam kepada Shifu. (Shifu: Terima
kasih kepada anda sekalian) (Tepuk tangan) Kami memberi jaminan kepada Shifu, walau
dalam saat apa pun kami juga akan melakukan dengan baik hal-hal yang harus dilakukan.
Shifu: Luar biasa. (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut Dafa Universitas Qinghoa di Beijing kirim salam pada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
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Pengikut: Pengikut Dafa yang ditahan secara ilegal dalam kamp kerja paksa wanita di
Beijing kirim salam pada Shifu.
Shifu: Terima kasih pada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut Dafa yang ditahan secara ilegal dalam penjara di Beijing kirim salam
pada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Dalam lingkungan apa pun
juga harus teguhkan pikiran lurus, karena anda adalah pengikut Dafa, anda adalah
kehidupan spesifik.
Pengikut: Tahun depan akan diselenggarakan konferensi Fa Eropa di London, dengan
tulus hati kami mengharapkan kehadiran Shifu. (Hadirin tertawa, tepuk tangan) Mohon
tanya pada Shifu mengenai sebab diubahnya "tujuh Buddha" menjadi "enam Buddha."
Shifu: Dibicarakan dari berbagai aspek, satu di antaranya ialah Buddha yang datang ke
dunia dalam sejarah cukup banyak, tidak sebatas enam, juga tidak sebatas tujuh, tentu
masih ada Dewa lainnya. Khusus menyinggung Buddha, Buddha yang datang
menyelamatkan manusia juga tidak sedikit, tetapi yang membawa misi, seperti Buddha
Sakyamuni, di dalam sejarah sebelum Sakyamuni ada enam. Jika saya membicarakan
maka Buddha Sakyamuni juga masuk dalam hitungan, jadi berjumlah tujuh. Tetapi dalam
agama Buddha selalu dikatakan enam, karena penganut agama Buddha menganggap
mereka adalah pengikut Sakyamuni, maka mereka tidak memasukkan Buddha
Sakyamuni dalam hitungan, mereka mengatakan hanya enam. Saya katakan jika Buddha
Sakyamuni diperhitungkan adalah tujuh. Tentu saja, demi mengajarkan Fa, juga harus
menyesuaikan daya penerimaan manusia sekarang, maka agar penganut agama Buddha
tersebut sedapat mungkin diselamatkan, kami seyogianya menuruti apa yang mereka
katakan, diubah menjadi enam. (Tepuk tangan)
Pengikut: Salam kepada Guru terhormat. Saya mewakili praktisi Rumania kirim salam
kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Di Rumania mayoritas adalah praktisi baru, juga telah mengalami banyak
kesulitan, namun mereka semua sangat gigih. Mohon Shifu membicarakan sejenak
bagaimana praktisi Rumania berpartisipasi dengan lebih baik di dalam pembuktian
kebenaran Fa, serta bagaimana Rumania dapat memainkan suatu peran yang lebih baik
di dalam pembuktian kebenaran Fa?
Shifu: Saya tadi mengatakan bahwa bila membandingkan orang-orang di dunia dengan
pengikut Dafa, jumlah pengikut Dafa sekarang ini adalah sangat sedikit, namun kalian
telah memikul misi sejarah yang begitu besar. Pengikut Dafa di daerah mana pun, pada
dasarnya kalian adalah harapan bagi makhluk hidup di daerah tersebut untuk dapat
tertolong, lagi pula harapan satu-satunya. Makhluk hidup di sana, akan mendengarkan
berita gembira dari kalian, akan mendengarkan kalian mengklarifikasi fakta agar mereka
memahami apa itu Dafa, maka kewajiban pengikut Dafa adalah sangat besar. Perihal
bagaimana melakukan lebih baik? Saya pikir, sebagai pengikut Dafa, kita setiap orang
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dengan mengandalkan sebuah mulut mengklarifikasi fakta kepada semua orang di
daerah tersebut juga tidak akan terjangkau, dalam hal ini, energi pengikut Dafa dari
pikiran lurus dan perbuatan lurus di dalam Xiulian, serta keagungan De Xiulian juga ikut
berperan.
Di lain pihak, segala sesuatu yang dilakukan pengikut Dafa, segala sesuatu yang
dilakukan dalam klarifikasi fakta, dapat membuat fakta sebenarnya beredar di tengah
masyarakat umum, membentuk lingkungan pertukaran pendapat di antara sesama orang.
Dengan demikian di dalam lingkungan tersebut, pembicaraan antara sesama orang juga
akan membuat kehidupan tersebut tertolong, ini adalah secara tidak langsung. Masih ada
sebuah masalah ialah ada banyak kehidupan telah kena pengaruh peracunan oleh
kehidupan jahat, di dalam benak pikiran mereka telah terisi banyak propaganda buruk
dari kebohongan media komunis Tiongkok. Seandainya kalian dapat memberantasnya di
dalam mengklarifikasi fakta, itu akan lebih baik, karena pikiran buruk manusia terhadap
Dafa dapat dikuasai oleh kehidupan jahat yang menganiaya pengikut Dafa. Maka
pengikut Dafa di dalam memancarkan Zhengnian, di dalam pikiran lurus dan perbuatan
lurus akan dapat memberantas mereka. Sesungguhnya, bila pikiran kalian sangat lurus,
saat berlalu di jalan dan hidup di tengah kota anda, segenap lingkungan di sekitarnya
juga akan dibersihkan. Keberadaan anda niscaya memerankan fungsi yang
menyelamatkan makhluk hidup. Akan tetapi, anda sebagai individu yang Xiulian masih
akan mengalami penderitaan, sekalipun anda memiliki kemampuan yang begitu besar, ini
dikarenakan setiap orang mempunyai jalan yang harus ditempuh di dalam Xiulian;
bersamaan itu kekuatan lama di dalam pembuktian kebenaran Fa juga telah memasang
banyak gangguan kepada kalian, gangguan semacam ini dalam keadaan umum di mana
pikiran lurus tidak kuat memang sangat sulit diberantas.
Perihal bagaimana melakukan dengan baik, lakukanlah tiga hal yang harus
dilakukan oleh pengikut Dafa dengan baik, itu sudah terbilang melakukannya paling baik.
(Tepuk tangan) Tetapi dalam hal ketekunan hati seyogianya terdapat perbedaan. Ada
praktisi yang tidak begitu tekun, ada yang lebih gigih dan lebih tekun. Tentu saja Shifu
telah melihatnya, setiap orang di tengah masyarakat ada keluarga, ada pekerjaan, masih
ada kegiatan sosial anda dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan masyarakat,
dengan demikian waktu yang tersisa sangat sedikit. Shifu tahu semua ini, juga telah
memakluminya. Sesungguhnya bentuk Xiulian Dafa juga telah mempertimbangkan hal ini,
tidak ada pengaruh di dalam hal ini.
Pengikut: Pengikut Taiwan kirim salam pada Shifu. (Tepuk tangan) Mohon tanya Shifu
mengenai arah "situs pureawakening" Asia Pasifik sekarang ini?
Shifu: Situs (website) pengikut Dafa harus dikelola dengan baik, karena itu juga
merupakan jendela untuk mengklarifikasi fakta, juga berperan dalam menyelamatkan
semua makhluk hidup, oleh karenanya harus dikelola dengan baik. Perihal bagaimana
mengelolanya secara konkret, itu adalah pekerjaan kalian. (Shifu tersenyum) Mengapa
Shifu tidak mengatakan sesuatu yang terlalu konkret? Shifu hanya menguasai keadaan
secara keseluruhan agar tidak timbul masalah, perihal sejumlah masalah, perdebatan
dan perbedaan pemahaman yang muncul di antara sesama praktisi, itu semua adalah
penampilan dari kondisi Xiulian kalian. Bagaimana jalan ini ditempuh, bagaimana setiap
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pekerjaan dilakukan, semua adalah yang harus kalian hadapi sendiri di dalam proses
membangun keagungan De kalian. Jika setiap pekerjaan saya yang memberi tahu anda
bagaimana dilakukan, maka pekerjaan itu niscaya saya yang melakukan, semua Dewa
juga tidak akan mengakui bahwa itu adalah hasil kerja anda, (Shifu tersenyum) (Tepuk
tangan) oleh sebab itu saya masih harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan ini kepada
kalian, saya tidak boleh merampas kesempatan Xiulian kalian.
Pengikut: Pengikut Dafa Guangzhou kirim salam kepada Shifu terhormat.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Mohon tanya Guru terhormat, ada pengikut di daratan Tiongkok yang
memberikan uang penghematannya untuk keperluan klarifikasi fakta di New York,
bolehkah demikian?
Shifu: Boleh-boleh saja, jika hidupnya sangat kaya, itu tidak ada masalah. Jika dikatakan
uang penghematan, itu mengindikasikan hidupnya tidak begitu berkecukupan, maka
sebaiknya ditinggalkan untuk klarifikasi fakta di daratan, karena bagaimanapun kondisi di
luar daratan jauh lebih baik daripada di daratan.
Pengikut: Mohon tanya Shifu, klarifikasi fakta di Manhattan sekarang ini apakah terus
berlanjut hingga selesai pelurusan Fa?
Shifu: Tidak demikian, pada kesempatan yang lalu saat diadakan rapat praktisi yang
mengklarifikasi fakta di Manhattan, saya sudah membicarakan, anda sekalian hanya
melakukannya dalam satu periode waktu. Tempat Manhattan ini lebih spesifik, dalam
bidang moneter dia hampir merupakan pusat di dunia, lagi pula dari seluruh dunia ada
banyak perusahaan besar membuka kantor maupun cabang perusahaannya di sini, dapat
juga dikatakan dia adalah sebuah titik persilangan dan perpaduan ekonomi, yang
mempunyai pergaulan erat dengan dunia. Bersamaan itu, karena lingkungannya spesifik,
orang yang berkumpul di Manhattan juga spesifik, di sini telah berkumpul banyak orang
yang berpengetahuan tinggi, orang yang mempunyai kekuasaan tertentu dan daya
ekonomi tertentu, dapat juga dikatakan mereka memerankan fungsi yang tidak lazim di
dalam masyarakat.
Walaupun di daerah seputar New York, termasuk New Jersey, jumlah praktisi cukup
banyak bila dibandingkan dengan daerah lain, tetapi seiring berlalunya beberapa tahun ini,
ditemukan bahwa banyak orang di Manhattan masih tak tergerak hatinya. Telah dilakukan
pekerjaan klarifikasi fakta dalam waktu yang begitu lama, namun ada banyak orang
masih belum sempat berhubungan dengan pengikut Dafa. Partai komunis Tiongkok
dalam menganiaya Falun Gong telah menempatkan banyak kejahatan di sini, dengan
demikian menyebabkan sebagian orang di lingkungan ini terus saja mendapat halangan
dalam pengenalan terhadap Dafa.
Di samping itu saya masih menemukan sebuah masalah, di dalam setiap
perusahaan besar, bahkan perusahaan kecil di Manhattan, semuanya terdapat karyawan
orang Tionghoa. Sedangkan orang-orang Tionghoa tersebut, kebanyakan juga telah
disesatkan oleh wujud palsu dari propaganda kebohongan media komunis Tiongkok,
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unsur-unsur ini masih berada dalam benak mereka belum dibersihkan, maka mereka
niscaya telah menjadi orang yang menyebarkan racun di dalam masyarakat Amerika.
Bukan dikatakan orang-orang tersebut watak dasarnya jahat, tetapi memang betul, di sini
pengikut Dafa mengklarifikasi fakta, di sana mereka menyebarkan hal-hal kebohongan
dari pihak komunis Tiongkok. Anda sekalian boleh coba tuliskanlah, tuliskan di atas
brosur, di atas papan peraga atau laporkan dalam media: Orang-orang Tionghoa dalam
perusahaan anda juga telah dibuat sesat, mereka sedang membantu partai komunis
Tiongkok menyebarkan racun. (Tepuk tangan) Anda harus melihat sendiri fakta
sebenarnya.
Pengikut: Saya dalam keadaan yang tidak memiliki keterampilan apa pun dari manusia
biasa, bagaimana dapat lebih baik melakukan pekerjaan pembuktian kebenaran Dafa?
Shifu: Tidak ada masalah sekalipun tidak memiliki keterampilan apa pun dari manusia
biasa. Banyak praktisi membagikan brosur, membagikan koran di jalan-jalan, serta
mengklarifikasi fakta berhadapan muka dengan orang-orang, semua ini dapat dilakukan.
Di depan konsulat masih berkumpul banyak praktisi yang sepanjang tahun berada di
sana, mereka juga sangat luar biasa. Ada banyak hal yang dapat dilakukan.
Pengikut: Salam untuk Guru terhormat. Dalam "Zhuan Falun" dan buku Dafa lainnya,
akhir-akhir ini ada banyak huruf yang mau diubah, hal ini mempunyai kandungan makna
apa yang mendalam?
Shifu: Kita sementara tidak berbicara tentang kandungan makna, saya bicarakan
permukaannya. Misalkan huruf "Lian" dari "Xiulian," jika peristiwa penganiayaan pengikut
Dafa ini tidak terjadi, saya akan memberikan jalan yang harus dilalui bagi anda untuk
ditempuh. Akan tetapi, setelah dimulai penganiayaan ini, mereka yang tergolong Qigong
palsu dan benda-benda amburadul semua telah ambil bagian dalam penganiayaan,
bahkan tampil di TV menyerang Dafa. Tentu saja tujuan mereka itu muncul dikarenakan
orang yang belajar Dafa banyak, bahkan orang mereka juga datang belajar Dafa,
sehingga mereka tidak mendapatkan uang, maka mereka menjadi iri dan benci. Oleh
sebab itu ada sebagian praktisi mengusulkan pada Shifu, bolehkah kita mengubah huruf
"Lian" yang diberlakukan untuk berlatih Qigong lain, dari sisi kiri yang berhurufkan "Huo"
(api) menjadi berhurufkan "Xi" (sistem)? Karena mereka memang bukan Xiulian yang
sesungguhnya.
Saya hanya mengangkat sebuah contoh yang demikian, dalam aspek lain masih ada
banyak faktor yang disebabkan penyimpangan dari kebudayaan yang bermetamorfosis.
Berhubung huruf Han adalah huruf yang spesifik, dia sangat mirip dengan huruf di atas
langit. Bahasa Han juga sangat mirip dengan bahasa di atas langit, karena dia
merupakan kebudayaan yang langsung diciptakan oleh Dewa bagi manusia, lagi pula
yang dikukuhkan di Tiongkok adalah kebudayaan semi Dewa, maka bentuk huruf dan
bunyinya semua mempunyai kaitan dengan alam semesta. Ini terdapat perbedaan yang
sangat besar dengan huruf negara Barat, dan huruf bangsa lainnya. Karena huruf bangsa
lain bila dibicarakan dari suatu makna tertentu, sesungguhnya adalah semacam kode
yang diciptakan oleh Dewa bagi manusia, tujuannya ialah setelah menjalin takdir
pertemuan, kemudian menanti Fa di tempat itu, ia adalah semacam kode yang sementara
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diberikan kepada manusia untuk berkomunikasi, agar orang-orang yang menanti Fa di
tempat itu menjalani hidup secara normal. Sedangkan bunyi dan bentuk huruf dan huruf
Han, seandainya dia mempunyai kaitan dengan alam semesta, coba anda semua
pikirkan, dia akan memerankan fungsi gangguan yang bagaimana terhadap manusia,
terhadap pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa yang memperoleh Fa dan Xiulian
pada tingkatan ini, bahkan terhadap pelurusan Fa? Dengan kata lain, kekuatan lama
memang memanfaatkan faktor-faktor tersebut untuk menyusupi peluang pelurusan Fa.
Misalnya kata "mu-di" (tujuan), dahulu pada masa lampau ditulis "mu-di" (tujuan-tempat),
sama dengan huruf "di" (tempat) dalam kalimat "telah sampai pada suatu tempat,"
keduanya pasti adalah huruf "di" dari "tu-di" (tanah). Di zaman modern secara permukaan
dikatakan demi menstandardisasi tata bahasa, untuk memudahkan orang-orang
menguasai tata bahasa, lalu huruf "di" itu ditulis jadi huruf "de" (kepunyaan), dengan
demikian kendati anda telah sampai tujuan juga tidak berada di tempatnya. (Hadirin
tertawa, tepuk tangan)
Ada banyak faktor semuanya bermasalah, kekuatan lama pada masa akhir-akhir ini
merusak kebudayaan Tiongkok, telah meninggalkan sebuah perangkat yang berantakan
bagi saya mengajarkan Fa, faktor dari berbagai aspek yang dirusak sudah terlalu banyak,
oleh sebab itu ada banyak hal harus diperbaiki, tetapi sudah tidak ada waktu lagi, kendati
ingin diperbaiki juga hanya dilakukan secara sederhana saja. Masih beruntung
kandungan makna dari Fa tidak terpengaruh. Buku "Zhuan Falun" ini pada setiap ruang
dimensi tidak sama perwujudannya, sesampai di atas langit, "Zhuan Falun" yang di bumi
terlihat seolah-olah sama sekali merupakan sesuatu yang lain dari yang ada di situ, maka
dia tidak terpengaruh.
Pengikut: Pengikut belum berhasil menjalani Xiulian dengan semaksimal mungkin
menyesuaikan manusia biasa, apakah kelak akan meninggalkan banyak penyesalan?
Shifu: Belum berhasil menjalani Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan
manusia biasa, yang dimaksud "semaksimal mungkin" berarti sepenuhnya memenuhi
standar. Maka jika hari ini penganiayaan berakhir, anda termasuk di tingkat mana, itu
sudah harus ditentukan. Sedangkan hari ini masih belum berakhir, dengan belum
berakhir, dapat juga dikatakan apa yang telah berhasil anda lakukan dan belum berhasil
dilakukan, serta apa yang telah anda kultivasikan dengan baik dan belum baik, semua itu
masih merupakan perwujudan di dalam proses tersebut, masih tidak dapat ditentukan
bahwa anda adalah demikian. Tetapi jika telah mengenali kekurangan sendiri, saya
percaya dengan anda mengajukan pertanyaan ini, berarti pasti telah mengenalinya, maka
diperbaikilah, lakukanlah dengan baik.
Pengikut: Mohon tanya Guru terhormat, dalam "Zhuan Falun" yang terbit sebelumnya,
kata "Cheng-du" (taraf) telah diganti dengan "Cheng-du" (tingkat keberhasilan), tetapi ada
praktisi mengatakan bahwa belum ada pengumuman di situs web Minghui, maka harus
diganti kembali menjadi huruf semula?
Shifu: Perihal ganti huruf sudah berulang kali, yang mau diganti sungguh sangat banyak.
Begitu berkaitan dengan sebuah masalah akan timbul banyak persoalan, maka sampai
batas sekarang, perihal penggantian huruf berakhir sampai di sini, tidak lagi ada
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perubahan. Huruf yang ingin diganti, anda sekalian lihat saja pada "Zhuan Falun" edisi
baru yang akan diterbitkan dalam waktu dekat, lakukanlah dengan mengikuti "Zhuan
Falun" edisi baru. Karena di saat penggantian huruf, kadang-kadang diberi tahu kepada
situs web Minghui, kadang-kadang tidak, demikianlah keadaannya.
Pengikut: Struktur alam semesta yang pernah Anda utarakan kepada kami apakah
merupakan struktur alam semesta baru?
Shifu: Struktur yang saya utarakan kepada kalian, semuanya adalah struktur alam
semesta lama. Keadaan yang diwujudkan di dalam pelurusan Fa, juga merupakan
keadaan yang diwujudkan di antara kehidupan alam semesta lama. Alam semesta baru
tidak boleh dibicarakan, bukan saja tidak boleh dibicarakan, itu adalah rahasia langit yang
tidak boleh dibocorkan. (Shifu tersenyum) (Hadirin tertawa, tepuk tangan) Dalam alam
semesta lama ada banyak rahasia langit sudah tidak dapat disebut sebagai rahasia langit,
karena dia akan diubah, akan terjadi perubahan, tetapi alam semesta lama ini juga ada
banyak kehidupan dan unsur-unsur yang masih tergolong baik, termasuk struktur yang
baik, masih harus dipertahankan. Oleh sebab itu, banyak sekali kehidupan dan mayoritas
struktur dari alam semesta lama memang telah dipertahankan.
Pengikut: Pada saat yang begitu mendesak penyelamatan semua makhluk, mengapa
saya masih mempunyai sifat ego yang begitu keras, saya sangat cemas terhadap diri
sendiri.
Shifu: Saya pikir jika dapat mengenali kekurangan diri sendiri, itu adalah Xiulian. Semua
ini sesungguhnya sangat normal, asal dapat mengenalinya berarti awal dari kemajuan.
Biasanya dapat memerhatikan, lambat laun dilakukan dengan baik, itu berarti anda
sedang maju. Jangan cemas, karena cemas dapat menimbulkan keterikatan. Bila
menemukan masalah maka diperbaiki, melihat ada kekurangan diatasi. Ada banyak hal
yang mungkin anda tidak sanggup melakukan, dalam hal ini, pada saat saya
mengajarkan Fa sudah sepenuhnya dipikirkan dan diperhitungkan mengenai masalah ini.
Dapat dikatakan, yang ingin saya selamatkan pada pokoknya adalah Zhu Yuanshen,
yaitu menyelamatkan orang tersebut. Manusia mempunyai seberapa besar kemampuan?
Manusia hanya dengan mengenali kekurangan diri sendiri kemudian mengatasinya, itu
adalah sedang berkultivasi, tetapi jika unsur yang membentuk jiwa manusia juga telah
bermetamorfosis lalu bagaimana? Khususnya cara berpikir manusia juga telah dibuat
metamorfosis jadi bagaimana? Misalnya partai komunis Tiongkok selama begitu banyak
tahun dengan mempunyai tujuan mengintensifkan seperangkat pendidikannya itu di
Tiongkok, banyak orang telah melihat partai tersebut tidak baik, namun dia mengatakan
tidak baik juga berpijak di tengah kebudayaan hasil didikan partai tersebut, dia bukan
benar-benar mengenalinya, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas di luar kebudayaan
partai yang diindoktrinasi oleh partai tersebut. Inilah yang dimaksud pikiran yang
bermetamorfosis. Jadi dalam keadaan demikian apa yang harus dilakukan? Maka saya
katakan ada yang dapat anda lakukan, yang dapat anda lakukan itu juga tidak dilakukan
berarti anda bukan orang Xiulian; yang tidak dapat anda lakukan, Dafa pasti akan
melakukannya bagi anda, Shifu pasti mempunyai cara. (Tepuk tangan)
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Dapat juga dikatakan, bagian yang termasuk kultivasi anda itu harus anda
kultivasikan; yang tidak dapat anda kultivasikan, yang tidak dapat anda rasakan, tidak
dapat anda sadari, bahkan sekalipun anda telah menyadarinya juga tidak mampu
dilakukan, Shifu dapat melakukannya. Tentu saja, bukan berarti keterikatan-keterikatan
yang telah anda ketahui namun tidak sanggup dilepas, lalu berdalih mengatakan "tidak
ada kemampuan," diri sendiri ingin melepaskan tanggung jawab, (hadirin tertawa) itu tidak
benar. Yang saya maksud ialah, terhadap struktur jiwa anda dan struktur pikiran anda,
yang sama sekali tidak dapat anda sadari juga tidak dapat anda lakukan itu, maka Shifu
pasti akan melakukannya.
Pengikut: Shifu, saat berakhirnya penganiayaan apakah tepat adalah saatnya Fa
meluruskan dunia manusia?
Shifu: Sangat mungkin. (Tepuk tangan) Saya sebaiknya tidak membicarakan hal ini,
begitu dibicarakan hati anda sekalian akan bergejolak. Biarlah keindahan dan kemegahan
ditinggalkan bagi anda sendiri yang menyaksikan.
Pengikut: Guru terhormat, dapatkah Anda membicarakan sejenak asal-usul partai jahat
yang menganiaya pengikut Dafa? (Hadirin tertawa)
Shifu: Bagaimana secara dasar munculnya benda ini, saya kira sebaiknya jangan
dibicarakan pada konferensi Fa; bagaimana dia terbentuk di atas dunia, hal ini tidak perlu
saya bicarakan anda sekalian juga sudah mengertinya. Sesungguhnya, kamu itu partai
jahat maupun partai bengis, ataupun suatu partai politik lainnya, kita sebagai orang
Xiulian sama sekali tidak mencampuri urusan kamu. Kamu lebih jahat lagi juga adalah
urusan kamu di atas dunia, kamu lebih baik lagi juga adalah urusan kamu di atas dunia.
Sedangkan sebagai orang Xiulian terlepas dari lingkup dunia, Xiulian di masyarakat juga
tidak melibatkan diri ke dalam pertikaian di atas dunia ini. Dia jahat ada maksud dari
eksistensi kejahatannya, dia baik juga ada maksud dari eksistensi kebaikannya, ini
ditentukan oleh kondisi masyarakat dari masyarakat manusia, pengikut Dafa sama sekali
tidak memedulikan. Tetapi anda sekalian telah melihat dengan jelas, pentolan iblis di
tengah manusia pada waktu itu di saat menganiaya kita, dia berteriak partainya "harus
menaklukkan Falun Gong," "saya tidak percaya partai X tidak dapat menaklukkan Falun
Gong." Saya tahu ini muncul dari rasa iri dalam hatinya, tetapi di balik perkataan dia saya
tahu ada unsur partainya. Dengan kata lain, karena anda telah menganiaya kami, maka
kami baru menyingkap anda. Kita tidak mengakui penganiayaan ini, di dalam klarifikasi
fakta kita harus beri tahu kepada orang-orang di dunia, mengapa Falun Gong dianiaya,
Falun Gong itu apa, partai tersebut apa pula. Tak peduli siapa telah menganiaya pengikut
Dafa, semua harus disingkap ke luar, membersihkan pengaruh beracun yang tersebar di
benak orang-orang di dunia.
Ada orang setelah mendengar praktisi mengklarifikasi fakta, masih mengatakan
"Falun Gong sangat baik, tapi saya kira partai X juga mempunyai alasannya." Juga ada
banyak orang menganggap apa yang dikatakan oleh partai komunis Tiongkok tidak akan
salah, dengan demikian tidak mau mendengarkan fakta sebenarnya. Orang-orang
tersebut belum melihat hakikat kejahatannya. Ada yang mengatakan, Falun Gong sangat
baik, partai itu tidak bersalah, yang salah adalah pentolan iblis itu. Jika demikian kita
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harus beri tahu orang-orang di dunia mengapa dia menganiaya Falun Gong, menganiaya
Falun Gong atas dasar tujuan apa, agar orang-orang melihat siapa sebenarnya yang
disebut aliran sesat, apa gerangan dari partai tersebut. Di tengah penganiayaan pengikut
Dafa membongkar riwayat keburukannya ke permukaan.
Walaupun pengikut Dafa adalah orang Xiulian yang tidak menaruh perhatian
terhadap hal-hal di atas dunia, tetapi saya Li Hongzhi tahu segalanya. (Tepuk tangan)
Selama beberapa tahun dalam penganiayaan saya juga terus berkata demikian, tetapi
penganiayaan masih tetap berlanjut. Sampai saat kini, kelompok baru dari partai komunis
Tiongkok sudah dua tahun menduduki jabatan, penganiayaan masih tetap berlanjut,
apakah ini hanya perbuatan jahat dari orang-orang tertentu? Mengapa tidak memberi
tahu kepada dunia akan hakikat kejahatan partai tersebut? Anda tidak menganiaya saya,
saya juga tidak menghiraukan anda, saya juga tidak ingin mengkritik anda. Begitu banyak
pengikut Dafa dirampas nyawanya; dan juga penganiayaan masih terus berlangsung,
betapa jahatnya; lagi pula partai tersebut memanfaatkan media yang "menyuarakan
hanya satu pendapat," propaganda kebohongan yang merambah langit dan menyelimuti
bumi lebih ganas daripada "revolusi besar kebudayaan," khusus ditujukan terhadap
sekelompok orang yang baik ini. Saya bersabar, saya toleran, Dewa tidak dapat
menolerirnya! (Tepuk tangan)
Pengikut: Saya telah berbuat salah dikarenakan keterikatan terhadap Qing. Saya
menyesal atas jalan yang saya tempuh, bagaimana saya harus memperbaikinya?
Shifu: Ah, sesungguhnya yang membuat Shifu merasa paling pedih adalah hal-hal ini.
Sebagai seorang yang Xiulian, itu terlalu memalukan. Sebagai seorang manusia biasa itu
juga memalukan, tetapi sebagai seorang yang Xiulian, bagaimana hal ini dapat diangkat
ke depan umum untuk dibicarakan? Sudah terlalu memalukan. Apakah kalian tahu?
Dalam Xiulian di masa lampau, jika orang Xiulian sekali melanggar pantangan ini, maka
seumur hidup sudah tidak dapat Xiulian lagi, begitu serius kiranya.
Lalu bagaimana mengatasinya? Dafa maha belas kasih, Shifu melihat jiwa kalian
secara keseluruhan, sebelum tibanya Fa meluruskan dunia manusia kalian masih ada
kesempatan. Tetapi tidak boleh lagi mengulangi kesalahan tersebut. Sungguh tidak boleh,
terutama di dalam masa periode ini, kejahatan akan memanfaatkan Qing anda dengan
makin gencar menganiaya anda, membuat keterikatan nafsu keinginan anda amat kuat,
sehingga anda tidak dapat menguasai diri lalu masuk ke jalan sesat. Shifu telah melihat
hal ini, jika anda dapat melangkah dengan baik dan berkultivasi dengan baik, maka dosa
tersebut dilimpahkan pada kejahatan; jika anda masih tidak dapat melangkah dengan
baik, dosa tersebut anda sendiri yang menanggungnya. Tentu saja kejahatan yang
mengganggu harus diberantas, segala perilaku dalam proses tersebut, itu adalah perilaku
anda.
Di dalam masa pelurusan Fa, segenap alam semesta sedang diluruskan Fa, apakah
kalian tahu bagaimana Shifu melakukannya? Seluruh kehidupan dalam alam semesta,
termasuk manusia di atas dunia, serta kehidupan yang lebih rendah, lebih rendah lagi
dari tingkat dunia, termasuk kehidupan di alam baka dan di neraka, saya
memperlakukannya dengan menganut sebuah prinsip yang demikian: yaitu betapa besar
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dosa dan kejahatan yang telah diperbuat oleh kehidupan tersebut di dalam sejarah,
semua tidak saya perhitungkan, semua dapat dihapus bagi anda, segalanya diberikan
solusi kebaikan. Di dalam sejarah tidak pernah ada siapa pun yang memperlakukan
semua makhluk hidup seperti ini, jika pada suatu tempat dalam alam semesta sudah tidak
memenuhi syarat akan dihancurkan kemudian dibentuk kembali, bagian mana yang tidak
memenuhi syarat, sama seperti metabolisme pada tubuh manusia, sel yang sudah tidak
memenuhi syarat akan disingkirkan lalu timbul yang baru lagi. Perlakuan yang demikian
belas kasih terhadap semua makhluk hidup, sejak terciptanya langit dan bumi dalam alam
semesta juga tidak pernah ada, (Tepuk tangan) saya terus melakukannya demikian, dan
saya juga telah berhasil melakukannya. Tetapi ada satu hal, barang siapa di dalam masa
pelurusan Fa telah berbuat dosa terhadap Dafa, telah mengganggu pelurusan Fa, dosa
tersebut tidak dapat diampuni. Beginilah kriterianya, jika kriteria ini juga tidak ada, Fa
alam semesta tidak akan eksis. Kehidupan masa mendatang tidak ada Fa untuk ditaati,
tidak ada Fa untuk dituruti, alam semesta sama dengan tidak ada Fa yang eksis, akan
menjadi sebuah dunia yang kacau-balau. Itu tidak boleh! Itu sama dengan merusak alam
semesta, oleh sebab itu siapa yang telah berperan negatif terhadap pelurusan Fa akan
menjadi dosa yang demikian. Bagi sebuah kehidupan, mungkin ini disebabkan oleh
selisih dari sekilas pikiran, namun akibatnya adalah serius.
Pengikut: Salam untuk Guru terhormat, saya adalah pengikut Dafa Korea yang datang
dari propinsi Hei Longjiang. Perkenankanlah saya mewakili seluruh pengikut Dafa dari
Hei Longjiang dan berbagai kelompok kecil klarifikasi fakta dari Korea untuk kirim salam
kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Pengikut Dafa Korea berbuat
sangat baik. Di daratan Tiongkok juga ada banyak pengikut Dafa dari suku Korea,
mereka juga mengalami penganiayaan berat, saya tahu semua itu.
Pengikut: Kelompok klarifikasi fakta kami dalam hal klarifikasi fakta terhadap lokasi
penting di daerah Beijing, menduduki proporsi sebanyak 80%, pekerjaan lainnya dan
penyelamatan praktisi menduduki 20%. Dengan mengintensifkan daya klarifikasi fakta ke
daerah Beijing, apakah dapat mengurangi kejahatan yang berkumpul di Manhattan?
Shifu: Selayaknya dikatakan demikian, di saat pengikut Dafa di berbagai tempat
melakukan dengan sangat baik, kejahatan itu tidak dapat membagi kekuatan, karena di
berbagai tempat sedang memberantasnya. Kejahatan yang datang ke Manhattan sedang
dalam pemberantasan secara tuntas. Kalian coba lihatlah situasi sekarang sedang
berubah, bahkan cuaca juga sedang berubah. Dahulu pengikut Dafa yang duduk
bermeditasi di depan konsulat di New York semuanya tahu, tempat itu adalah yang paling
dingin, penderitaan yang dialami pengikut Dafa kita selama beberapa tahun ini sungguh
sangat besar. Dilihat dari situasi dewasa ini, pengikut Dafa di berbagai tempat semuanya
sedang dengan sepenuhnya memanfaatkan kemampuan diri sendiri, melakukan hal-hal
pembuktian kebenaran Dafa, dengan demikian membuat kejahatan ini makin lama makin
berkurang, dia ingin berkumpul, ingin melakukan sesuatu juga sangat sulit.
Pengikut: Bagaimana kita sekalian bersama-sama memikirkan masalah dari sudut
pandang situasi umum secara keseluruhan, menempatkan Dafa pada urutan nomor satu?
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Shifu: Ini adalah masalah yang harus dipikirkan oleh semua pengikut Dafa. Perihal
bagaimana melakukannya, hanya dengan baik-baik belajar Fa, lakukan menurut apa
yang Shifu beri tahu kepada kalian, baru dapat menempuh jalan ini dengan lurus.
Pengikut: Kami pengikut yang datang dari daratan Tiongkok sangat sulit pergi ke
Amerika menghadiri konferensi Fa, sangat sulit bertemu dengan Shifu, saya dengan tulus
mohon Shifu membicarakan sejenak kepada pengikut yang datang dari daratan Tiongkok
ke Korea untuk membantu Guru meluruskan Fa, bagaimana melakukan dengan baik apa
yang harus dilakukan diri sendiri, untuk merealisasi sumpah janji kita pada prasejarah?
Shifu: Pengikut Dafa semua sama, di mana pun juga harus melakukan dengan baik.
Walaupun anda berada di negeri orang atau dalam lingkungan yang langsung dianiaya
oleh kejahatan, juga harus menampilkan pikiran lurus dan kelakuan lurus dari pengikut
Dafa, agar kejahatan menjadi kecut. Kejahatan pada permukaannya menghardik dengan
keras, namun dalam hatinya sedang takut. Kalian adalah pengikut Dafa, kalian tidak
boleh takut dalam hati. Jika seorang praktisi Xiulian benar-benar dapat melepaskan hidup
dan mati, maka hidup dan mati akan jauh meninggalkan anda untuk selamanya. Tetapi ini
bukan sesuatu yang dapat ditampilkan dengan sengaja, setelah anda berkultivasi dalam
Fa mencapai tahap tersebut, membuat anda menjadi kehidupan yang demikian. Jika saat
dimulainya penganiayaan ini di daratan Tiongkok, pengikut Dafa semua dapat melakukan
lebih lurus seperti sekarang ini, maka penganiayaan ini tidak akan berhasil dicetuskan,
kejahatan itu akan musnah dalam sekejap, dunia manusia bukan tempat mereka untuk
bertindak bengis.
Sekarang anda sekalian perlahan-lahan telah sadar jernih, telah berkepala dingin,
telah jauh lebih arif, telah tahu bagaimana melakukannya, ada banyak sifat hati manusia
boleh dikatakan sudah disingkirkan dalam kultivasi. Sesungguhnya masih ada sebagian
praktisi sifat hati manusianya belum disingkirkan dalam kultivasi, melainkan dikejutkan
menjadi takut, dia tidak berani bertindak sembrono karena takut, di saat keadaan agak
longgar, dia masih akan bertindak sembrono. Ini tidak benar, seseorang tidak dapat
berkultivasi di dalam Fa tentu tidak dapat benar-benar memahami Fa. Hanya dengan
sungguh-sungguh menguasai Fa, jalan yang ditempuh baru akan lurus, kehidupan
demikian baru ada jaminan. Jika sebaliknya, kehidupan tersebut akan berada dalam
kondisi yang paling berbahaya, karena kejahatan setiap saat dapat menyusup celah
kekosongannya. Sebagai manusia biasa, walau betapa buruknya, kejahatan tidak akan
menghiraukan. Karena anda ingin berkultivasi, kejahatan tentu tidak menghendaki anda
berkultivasi, sedangkan anda tidak berkultivasi dengan baik, maka akan menjadi objek
penganiayaan oleh kejahatan.
Pengikut: Praktisi tertentu tampak sangat aktif dalam klarifikasi fakta, tetapi selalu tidak
dapat melangkah ke luar dari lingkaran keterikatan egonya, dalam hal koordinasi secara
kesatuan tidak dilakukan dengan baik, yang lebih parah ialah pengaruhnya terhadap
sebagian praktisi. Jika di bawah bantuan sesama praktisi dia masih tidak dapat
melakukan dengan baik, mohon tanya Shifu, praktisi seperti ini kelak akan menghadapi
akibat apa?
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Shifu: Mengenai hal ini, saya kira sekarang masih tidak dapat dikatakan praktisi tersebut
bagaimana, juga tidak dapat diambil kesimpulan, karena di tengah proses Xiulian ada
saja penampilan yang berbeda, sifat hati manusianya akan tampil ke luar. Asalkan dia
belum menyingkirkannya, pasti akan tampil ke luar; sedangkan bagian yang telah berhasil
dikultivasi sudah tidak tampak, karena bagian tersebut tidak lagi menampilkan diri. Bagian
yang tidak dikultivasi dengan baik itu sekali tampil ke luar akan terlihat oleh orang lain.
Kuncinya ialah ketika orang lain menunjukkan hal tersebut, atau ketika keterikatannya
mengalami terpaan, bagaimana dia menyikapi, dapatkah dia mengenali kekurangan diri
sendiri, ini barulah krusial. Setelah mengenali seyogianya harus diatasi, itu barulah
Xiulian. Dibicarakan lebih lanjut, saya kira ini adalah masalah dapat atau tidaknya dia
gigih maju.
Jika diri sendiri tidak berkultivasi dengan baik, juga membuat pengikut Dafa lainnya
atau banyak pengikut Dafa dipengaruhi sehingga tidak berhasil berkultivasi, itu adalah
dosa berat yang mengganggu Xiulian pengikut Dafa, yang tidak akan sanggup ditebus
sekalipun masuk ke dalam neraka delapan belas tingkat. Ada sebagian praktisi
keterikatan hatinya tidak disingkirkan dalam jangka panjang, menyebabkan dirinya
diganggu oleh kejahatan. Anda sekalian merasa orang tersebut sudah habis, sudah tidak
benar. Untuk sekarang ini masih tidak dapat dipandang secara demikian. Sesungguhnya
ada praktisi yang dalam aspek lainnya sudah menyingkirkan banyak sifat-sifat hati,
banyak keterikatan hatinya sudah lenyap, juga tidak lagi tampak, namun sifat hati yang
belum disingkirkan itu masih akan tampil ke luar, Shifu juga pasti akan membuatnya
tampil ke luar, juga pasti akan membuatnya mengalami terpaan, juga pasti akan
diperlihatkan kepada anda sekalian, tujuannya ialah agar dia menyingkirkannya. Setelah
melihat anda sekalian harus menunjukkan kepada dia. Jika anda tidak menunjukkan
berarti anda juga mempunyai sifat hati yang takut menyinggung perasaan orang lain,
maka akan terjadi dia dan anda mengalami konflik atau perselisihan, agar anda dan dia
sama-sama dapat mengenali, tujuannya masih tetap demi menyingkirkan sifat-sifat hati
manusia ini melalui kultivasi. Akan tetapi terhadap praktisi yang keterikatan hatinya tampil
ke luar, tidak boleh dianggap dia sudah tidak benar. Oleh sebab itu di antara sesama
pengikut Dafa tak terelakkan ada timbul masalah, ada kesalahan, kuncinya ialah di antara
sesama tidak boleh benar-benar terjadi perselisihan, konflik atau tidak memercayai di
antara sesama.
Saya akhir-akhir ini sering menekankan harus saling berkoordinasi dengan baik. Tak
peduli sifat-sifat hati anda yang tidak baik itu sudah disingkirkan atau belum, anda juga
harus berkoordinasi dengan baik bersama teman-teman praktisi. Mengapa ada kalanya di
berbagai tempat sering terjadi perdebatan, kadang-kadang berdebat tidak berkesudahan?
Mengapa di dalam pembuktian kebenaran Fa selalu tidak dapat menyatukan pendapat?
Keadaan begini di daratan Tiongkok pada masa akhir-akhir ini lebih menonjol.
Sesungguhnya masalah apa yang terjadi? Sangat sederhana, yaitu anda sedang
membuktikan kebenaran Fa atau anda sedang membuktikan kebenaran diri sendiri? Jika
anda sedang membuktikan kebenaran Fa, orang lain mengatakan apa pun anda juga
tidak akan tergerak hatinya. Jika orang lain telah menentang pendapat anda, telah
menusuk perasaan anda, anda merasa tidak nyaman, di saat orang lain menyatakan
pendapat yang menentang atau tidak setuju dengan pendapat anda yang khusus
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ditujukan kepada masalah anda, anda merasa tidak nyaman di saat itu, jika anda sampai
bangkit menolak dan berdalih membenarkan, sehingga menyebabkan topik masalah
menjadi kabur atau anda tidak memedulikannya lagi, sekalipun itu merupakan dalih
pembenaran yang berniat paling baik, juga berarti anda sedang membuktikan kebenaran
diri sendiri, (Tepuk tangan) karena anda tidak meletakkan Dafa pada posisi nomor satu,
saat itu yang paling tidak dapat anda lepas adalah ego pribadi.
Tetapi pikiran manusia adalah rumit, kadang-kadang juga tidak mudah membedakan.
Ada orang betul-betul berpikir demi Dafa, merasa berbuat demikian memang benar, tidak
ada keterikatan pribadi, maka dia mempertahankan. Ada juga yang berkata, anda begitu
bersikukuh, apakah anda sedang membuktikan kebenaran diri sendiri? Oleh sebab itu di
saat begini anda sekalian harus berkepala dingin. Sesungguhnya di saat semuanya
berpikir demi Dafa, masalah tidak terkoordinasi tentu sudah tidak eksis lagi. Kita di mana
pun adalah orang baik, dalam melakukan suatu hal bukankah harus memikirkan orang
lain terlebih dahulu? Mengapa di antara pengikut Dafa justru tidak dapat memikirkan
orang lain terlebih dahulu? Mungkin merasa kita semua adalah orang Xiulian, semuanya
sedang berkultivasi, sudah tidak perlu memikirkan sikap di antara pengikut Dafa. Apakah
begini pemikirannya? Itu tidak benar, kalian jangan lupa akan satu hal: Kalian adalah
manusia yang sedang berkultivasi, bukan Dewa yang sedang berkultivasi, maka harus
memikirkan orang lain terlebih dahulu.
Pengikut: Praktisi Korea sedang memanfaatkan berbagai macam cara menambah daya
kemampuan untuk mengklarifikasi fakta kepada berbagai kalangan, lambat laun juga
telah mendapat perhatian dan dukungan dari tokoh berbagai kalangan, efeknya makin
lama makin baik, bersamaan itu di berbagai tempat di seluruh negeri praktisi baru dalam
jumlah besar mulai bergabung. Tapi belakangan ini berturut-turut muncul peristiwa
kecelakaan dan tewasnya beberapa praktisi. Yang satu mobilnya terjungkir balik, yang
satu tenggelam dalam air hingga tewas, yang satu terjadi kecelakaan di saat bekerja.
Satu di antaranya sangat aktif dalam klarifikasi fakta. Setelah beberapa kejadian ini, di
antara praktisi baru telah timbul gejolak tertentu.
Shifu: Saya tadi membicarakan gangguan kekuatan lama terhadap pelurusan Fa dan
pengikut Dafa, mengapa kekuatan lama berbuat demikian? Apa yang menjadi dasar
tujuannya? Karena mereka merasa, kalian orang-orang ini semua datang berkultivasi,
semua merasa Dafa baik, apakah kalian benar-benar memahami Dafa baik atas dasar
prinsip Fa? Atau hanya ikut-ikutan mengatakan baik karena orang lain mengatakan
demikian? Atau anda merasa telah memperoleh manfaat lalu anda mengatakan Dafa baik?
Xiulian dan Dafa adalah serius, ia dapat membuat manusia menjadi Dewa, kekuatan
lama tidak dapat menerima hal ini sudah tentu akan menguji kalian, untuk melihat di saat
ada orang yang telah sampai batas usianya lalu dibuat meninggal, apakah anda masih
tetap mengatakan Dafa baik, apakah anda masih bertahan di sini untuk Xiulian. Inilah
yang dilakukan oleh kekuatan lama, oleh sebab itu praktisi yang jiwanya terancam
bahaya, tidak dapat dikatakan dia tidak baik, juga tidak dapat dikatakan dia ada suatu
masalah yang serius. Sesungguhnya semua itu adalah sabotase dari kekuatan lama
dengan menggenggam keterikatan seseorang. Salah satu penyebab ialah ada sebagian
praktisi hatinya mudah bergejolak, jika sekelompok praktisi ini semua berkultivasi dengan
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sangat baik, sangat mantap, maka tidak akan timbul masalah ini; jika ada praktisi di
dalam hatinya terdapat keterikatan yang lama tidak disingkirkan, juga akan dianiaya dan
diganggu: saya telah berlatih Gong, penyakit sudah sembuh, betapa enak, dalam
kehidupan juga diberi kemudahan, pemahamannya terus saja terhenti di sana, tidak
dapat memahami Fa di atas basis Fa, jika demikian juga mudah terjadi masalah. Tentu
saja belum tentu selalu seperti ini masalahnya. Kekuatan lama memang sejak lama
berbuat demikian, dahulu praktisi di daratan Tiongkok juga ada kasus seperti ini di dalam
Xiulian-nya, oleh sebab itu di dalam Xiulian harus memahami dengan pikiran lurus, harus
memahami dengan jernih bahwa Xiulian adalah paling-paling serius.
Tentu saja, masih terjadi beberapa hal. Karena praktisi di berbagai tempat pada
dasarnya sudah berkepala dingin, semua dapat memahaminya di atas basis Fa,
menyikapi hal-hal tersebut dengan benar. Dahulu sering ada praktisi mengatakan, di
tempat latihan kita, orang ini penampilannya sungguh sangat baik, dia bagaimana
berbuat kita juga demikian berbuat. Saya beri tahu anda sekalian, jangan sekali-kali
berbuat begini. Juga jangan sekali-kali berpikir begini, orang Xiulian tidak boleh meniru
orang lain, harus berpedoman pada Fa sebagai guru! (Tepuk tangan) Sekali kalian
berbuat demikian, berpikir demikian, maka akan timbul dua macam masalah: yang satu
adalah sangat mungkin anda akan menyebabkan praktisi tersebut memasuki jalan
kehancuran, kekuatan lama mungkin sekali membuat dia timbul masalah bahkan
meninggal terlebih dahulu, dengan demikian menguji praktisi lainnya: kalian semua
melihat dia, dalam keadaan yang begini apakah kalian masih tetap belajar, tetap
berkultivasi? Dalam keadaan demikian bahkan benar-benar ada orang yang berpikir
seperti ini: dia saja sudah tidak lulus apakah saya masih dapat lulus? Lalu menjadi goyah.
Bukankah ini berarti kekuatan lama memanfaatkan peluang? Bahkan saya sebagai Shifu
ini juga tidak bisa berkata apa-apa! Maka kekuatan lama akan berkata, anda lihatlah,
bagaimana hasil dari pengujian ini? Kami telah bertindak benar bukan? Oleh karena itu di
saat pikiran lurus tidak kuat akan membuat hati seseorang bergejolak, harus benar-benar
diperhatikan! Harus berpedoman pada Fa sebagai guru, anda tidak boleh melihat
seseorang kultivasinya bagaimana lalu dengan alasan tersebut meniru dia malah tidak
menuruti Fa.
Pada tahun sebelumnya di daratan Tiongkok ketika dimulainya penganiayaan,
bukankah ada praktisi seperti ini? Banyak praktisi melihat kepada pembimbing,
bagaimana pembimbing berbuat dia juga demikian berbuat, pembimbing telah
berkompromi dia juga ikut berkompromi. Tentu saja, praktisi bagaimanapun adalah
praktisi, setelah berpaling kepala menenangkan diri menemukan bahwa itu tidak benar,
mulai lagi belajar Fa, seyogianya menemukan pemahaman ini tidak benar, telah
melakukan kesalahan. Akan tetapi, atas kejadian ini, bukankah dia telah mencoreng diri
sendiri? Diri sendiri pernah melakukan perbuatan tersebut, sebagai orang Xiulian
bukankah ini merupakan titik noda? Oleh sebab itu gejolak hati manusia niscaya akan
mendatangkan kerunyaman bagi lingkungan Xiulian, perhatikan benar-benar akan hal-hal
tersebut.
Di dalam Xiulian keadaan apa pun mungkin terjadi. Ada orang melihat seseorang
telah sembuh penyakitnya melalui latihan Gong, wah, penyakit yang begitu berat juga
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sudah sembuh melalui latihan, wah, penyakit kanker orang itu telah sembuh melalui
latihan, saya juga ikut berlatih. Dia datang untuk apa? Untuk penyakit kankernya, datang
untuk penyembuhan penyakit, dia bukan benar-benar datang untuk Xiulian. Tetapi saya
tahu setiap orang dalam mengenal Fa tentu harus ada sebuah permulaan, atau dengan
awal yang begini mengenalnya, dengan awal yang begitu mengenalnya, namun setelah
melangkah masuk harus menempatkan belajar Fa pada posisi nomor satu, ini barulah
Xiulian. Dengan demikian di tengah Xiulian ketika anda benar-benar dapat memahami Fa,
maka keterikatan hati apa pun dapat anda lepaskan: "Wah saya sudah memperoleh Fa,
saya sudah tidak takut terhadap apa pun, seandainya meninggal biarlah meninggal,
setelah meninggal saya juga telah memperoleh Fa, setelah meninggal saya masih akan
diperlakukan bagaimana? Juga tidak akan masuk neraka, benarkah demikian? Bukankah
saya telah memperoleh Fa?" Dengan demikian bahaya yang mengancam jiwanya akan
hilang, penyakitnya juga hilang (Tepuk tangan) Karena dia benar-benar telah
menampilkan kondisi pikiran sebagai orang Xiulian, dia benar-benar dapat memahami
dan telah meningkat, keterikatan hati apa pun telah dilepas, setidaknya dalam hal ini dia
telah melampaui manusia, telah melangkah melewati taraf kondisi manusia. Penyakit
memang diderita oleh manusia biasa, setelah keterikatan menyembuhkan penyakit
dilepas, penyakitnya seyogianya juga sembuh.
Ada orang yang keterikatan menyembuhkan penyakitnya lama tidak disingkirkan.
Orang yang menderita penyakit tak terobati sesungguhnya memang telah sampai batas
usianya, dengan menderita penyakit yang tak terobati, itu berarti jiwanya akan berakhir,
tetapi dia telah belajar Dafa. Walaupun dia datang dengan tujuan menyembuhkan
penyakit, biarkan dia belajar Fa dan memahami Fa secara terus-menerus, juga biarkan
dia melihat banyak contoh kasus yang nyata, namun masih tidak dapat memahami dari
basis Fa. Dia tidak membaca buku, maka tidak dapat memahami di atas basis Fa, hanya
ikut berlatih Gong. Dia masih berpikir: Wah, saya telah menjadi praktisi Falun Gong, saya
masih berlatih Gong, mengapa penyakit saya masih tidak sembuh? Xiulian memang
adalah serius, pengujiannya terhadap hati manusia tidak boleh asal-asalan. Makin anda
berketerikatan akan makin anda dibuat merasa tidak nyaman, anda periksa ke rumah
sakit akan membuat anda mengetahui penyakitnya memang bertambah berat. Jika masih
tidak menyadari, keadaannya makin lama makin parah, akhirnya benar-benar tak
tertolong lagi. Karena anda sebenarnya bukan praktisi, tidak belajar Fa, juga tidak
menyingkirkan keterikatan hati terhadap penyakit, anda adalah manusia biasa yang
datang demi menyembuhkan penyakit. Tujuan saya mengajarkan Dafa adalah
menyelamatkan manusia dari hakiki jiwanya, bukan demi tujuan bagi manusia biasa
menyingkirkan penyakit. Jika anda benar-benar dapat Xiulian, di saat anda benar-benar
melepaskan keterikatan terhadap hidup dan mati, dan bukan dilakukan untuk
diperlihatkan kepada orang lain namun di dalam hati sesaatpun tidak dapat dilepas, maka
penyakit apa pun dari anda semua akan sembuh. Perihal Xiulian, memang adalah selisih
dari sekilas pikiran antara manusia dan Dewa. Tetapi selisih sekilas pikiran tersebut, tidak
semudah yang dikatakan, itu adalah sesuatu yang baru dapat diwujudkan dengan melalui
fondasi Xiulian yang dalam dan kokoh. Bila diri sendiri benar-benar dapat mengerahkan
upaya belajar Fa, anda niscaya dapat mewujudkannya.
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Tentu saja, setiap kasus yang demikian, umumnya akan bertahan dalam jangka
panjang di dalam Dafa untuk diberi kesempatan, diberi kesempatan, karena
bagaimanapun anda telah memperoleh Fa. Terus akan diberi kesempatan tidak akan
meninggal, terus diberi kesempatan. Tetapi dengan terus diberi kesempatan jika orang ini
terus saja tidak menyadari, telah berkultivasi sekian tahun, pekerjaan Dafa juga ikut
dilakukan, namun pada dasarnya keterikatan untuk menyembuhkan penyakit dari dia itu
belum disingkirkan, secara dasar dia masih bukan seorang praktisi, saat sampai batas
usianya dia akan meninggal. Manusia biasa juga dapat melakukan pekerjaan Dafa, yang
dia peroleh adalah kemujuran. Orang Xiulian dalam melakukan pekerjaan Dafa tidak
mengharapkan kemujuran manusia biasa, atau bagaimana untuk hidup bahagia, yang
diutamakan hanya kenaikan tingkatan. Orang Xiulian tidak mengejar perolehan dan
kehilangan di atas dunia, keterikatan terhadap penyakit bukankah juga merupakan
pengejaran terhadap perolehan dan kehilangan di atas dunia? Ada orang mengatakan,
setelah sembuh dari penyakit saya dapat melakukan berapa banyak hal yang baik untuk
Dafa, mengapa penyakit saya tidak sembuh? Karena kesembuhan anda, Xiulian anda,
anda menjadi pengikut Dafa, semuanya membawa syarat, berkat sembuhnya penyakit
anda maka anda baru berkultivasi, anda baru percaya. Xiulian adalah tanpa syarat, tanpa
ada yang dimohon namun memperoleh dengan sendirinya.
Tentu saja, hal apa pun juga tidak mutlak. Prinsip Fa memang telah diutarakan
demikian. Ada banyak orang kasusnya juga tidak sama, saya hanya mengangkat sebuah
contoh seperti ini. Bila anda sekalian dapat memahami maka segala hal akan mudah
dilakukan, bila keterikatan tidak dilepas, itu sungguh sulit dilakukan.
Pengikut: Pengikut Dafa Irlandia kirim salam kepada Guru terhormat, sudah cukup lama
tidak melakukan dengan baik hal-hal klarifikasi fakta dan Xiulian pribadi, apakah masih
ada waktu untuk menutupi kekurangan ini?
Shifu: Anda lakukan saja, sekarang bukankah belum berakhir. Semua ini adalah waktu.
(Hadirin tertawa, tepuk tangan) Tak peduli mengapa diri sendiri belum melakukan dengan
baik, dikatakan bagaimanapun juga Shifu masih tidak ingin meninggalkan kalian. (Tepuk
tangan)
Saya dahulu pernah mengatakan, pelurusan Fa alam semesta adalah satu tahap, Fa
meluruskan dunia manusia adalah satu tahap, dengan kata lain Shifu melakukan hal ini
dibagi dalam dua langkah, oleh sebab itu saya tidak membicarakan Fa Triloka kepada
kalian, saya hanya membicarakan Fa alam semesta kepada kalian. Berbagai macam
pembentukan kehidupan dalam Triloka, asal mula kehidupan, struktur kehidupan, sejarah
dunia manusia, berbagai doktrin, agama sampai ilmu pengetahuan di atas dunia,
bagaimana munculnya semua itu, apa tujuannya, mengapa terjadi berbagai macam
pertikaian di atas dunia, segala sesuatu yang ada dalam sejarah, semua itu tidak saya
bicarakan. Struktur Triloka, kondisi dari lingkup kosmos berbeda dalam Triloka,
semuanya tidak saya bicarakan kepada kalian, karena dia terlalu kecil di tengah alam
semesta. Triloka tidak pantas dibicarakan dalam Dafa, dia terlalu rendah. Saat saya
bicarakan Dafa kepada kalian, di dalamnya sudah terangkum Triloka. Kalian kelak akan
tahu semuanya, hal-hal dalam Triloka tidak perlu saya bicarakan kepada kalian. Saya
kelak masih akan melakukan hal-hal yang menyangkut manusia, saat itu sudah akan
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dibicarakan Fa mengenai Triloka. Kelak di saat melakukan hal-hal dalam Triloka juga
adalah saatnya Fa meluruskan dunia manusia.
Karena hal ini dibagi dalam dua tahap untuk dilakukan, maka di dalam alam semesta
akan muncul sebuah fenomena. Fenomena apa? Yaitu lingkup dalam Triloka senantiasa
dikurung, kehidupan dalam Triloka tidak dapat keluar, kehidupan di luar Triloka tidak
dapat masuk. Tadinya memang saya yang menutupnya, unsur yang ditimbulkan sejak
masa awal oleh kekuatan lama masih ada, masih belum dibersihkan secara tuntas,
sebelum dilakukan sampai pada permukaan dunia manusia, bagian dari unsur kekuatan
lama itu masih memerankan fungsi yang tidak baik. Karena pelurusan Fa dan Fa
meluruskan dunia manusia dibagi dalam dua tahap untuk dilakukan, maka Triloka harus
terpisah dengan alam semesta, semenjak saya mulai meluruskan Fa, di dalam belasan
tahun ini, dia sedang terus bergerak ke luar alam semesta. Ilmuwan astronomi telah
menemukan bahwa badan langit alam semesta sudah bukan lagi badan langit pada masa
awal, posisi di mana galaksi berada juga sudah bukan posisi dari masa awalnya, sistem
bintang lainnya di sekitar posisi di mana galaksi masa awal berada, sudah tidak sama
dengan yang sekarang, ini dikarenakan Triloka sedang memisahkan diri dari alam
semesta. Di tengah proses pergeseran para ilmuwan telah menemukan, mereka
mengatakan alam semesta sedang menggembung. Sesungguhnya adalah badan langit
sedang memisahkan diri dari Triloka, dan juga Triloka telah meninggalkan tempat semula
makin lama makin jauh. Triloka di dalam belasan tahun ini sedang tiada hentinya
bergerak ke luar dari alam semesta. Di dalam proses tersebut, para ilmuwan menemukan
perubahan yang sangat besar pada badan langit, planet yang semula tidak ada kini telah
muncul, badan langit yang semula tidak ada kini telah muncul, sistem bintang yang
semula tidak ada kini telah muncul, planet dan sistem bintang yang semula itu pergi ke
mana? Mengapa alam semesta terjadi perubahan yang begitu besar? Sesungguhnya
adalah manifestasi di dalam proses pergeseran dari Triloka yang memisahkan diri
dengan alam semesta.
Bukankah situs Zhengjian (situs pure insight) telah melaporkan? Alam semesta
sedang sirna ke tempat yang jauh sekali dengan kecepatan yang melampaui kecepatan
cahaya, galaksi sedang memisahkan diri dengan alam semesta. Ketika manusia
sekarang dapat melihat sampai tahap ini, berarti sudah sampai pemisahan diri yang
paling permukaan. Pada masa awal saya melakukan pekerjaan ini, sebagian Dewa sudah
mengatakan kepada saya, hal yang anda lakukan kelak manusia semua dapat
melihatnya, manusia akhirnya akan menemukan bahwa anda-lah yang melakukan,
karena sebagian manifestasi berangsur-angsur akan terkumpul ke tempat saya ini.
Setelah memisahkan diri, ruang di luar galaksi sudah tidak ada apa pun yang eksis,
kekosongan ini bagi manusia boleh dibilang sangat menakutkan. Planet yang dulu berada
di luar galaksi, segenap badan langit yang tersebar di luar galaksi semuanya telah tiada.
Situs Zhengjian melaporkan bahwa galaksi kita akan menjadi "sukma menyendiri
bagaikan hantu liar" dalam alam semesta. Mengapa sampai muncul fenomena seperti ini?
Manusia seolah-olah sangat mati rasa, juga termasuk para ilmuwan, hanya karena tidak
memahaminya. Dahulu di dalam alam semesta jika terjadi hal semacam ini, galaksi sudah
tidak akan eksis lagi, setelah memisahkan diri dari alam semesta dia tidak dapat bertahan
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hidup, akan tercerai-berai. Pelurusan Fa alam semesta dan Fa meluruskan dunia
manusia dibagi dua tahap untuk dilakukan, maka Triloka harus dipisahkan dengan alam
semesta. Jika pelurusan Fa alam semesta telah selesai, segalanya menjadi baru dan
bersih murni, tetapi Triloka ini masih begitu kotor, dia akan mencemari alam semesta.
Alam semesta yang begitu indah, di dalam terdapat sebuah tempat yang begini kotor,
bagaimana ini dapat dibenarkan, maka harus dipindahkan ke luar untuk dikerjakan
tersendiri, oleh karena itu perlu dipisahkan. (Tepuk tangan) Sekarang para ilmuwan juga
telah menemukan masalah ini.
Pengikut: Bagaimana mengenai penggantian huruf pada "Lun Yu" 2 yang digantung di
atas tembok?
Shifu: "Lun Yu" yang digantung di atas tembok juga bisa diganti hurufnya, anda
menggantinya dengan menggunakan bahan warna. Sebenarnya cara apa pun juga boleh
digunakan.
Pengikut: Bagaimana membantu praktisi baru di Tiongkok untuk melangkah ke luar?
Shifu: Perihal praktisi baru, anda sekalian jangan terburu-buru menanganinya, karena dia
masih membutuhkan sebuah proses pengenalan. Jika dia berinisiatif ingin melakukan
maka biarlah dia melakukan; jika dia tidak berinisiatif ingin melakukan, saya pikir kita tidak
boleh mendesak praktisi baru untuk melakukan, karena bagaimanapun dia adalah praktisi
baru.
Pengikut: Bagaimana menyikapi perihal perusahaan besar di luar negeri berencana
menanamkan modal di Tiongkok dan anggota keluarga yang ingin pulang ke Tiongkok?
Shifu: Mengenai anggota keluarga pulang ke Tiongkok, jika dia tidak Xiulian, biarlah dia
pulang. Orang yang Xiulian sebaiknya jangan pulang, pulang untuk menunggu dianiaya?
Sebagai pengikut Dafa jika anda tidak melakukan hal-hal pengikut Dafa, anda sendiri juga
merasa tidak semestinya dalam hati, jika anda melakukan anda juga akan mengalami
penganiayaan. Sedangkan di sini masih ada hal-hal yang harus dilakukan.
Perihal ada banyak perusahaan pergi ke Tiongkok menanamkan modal, masalah ini
anda sekalian tidak usah pedulikan dahulu. Kalian seyogianya mengklarifikasi fakta, beri
tahu orang-orang apa gerangan Dafa itu, mengapa mengalami penganiayaan, utarakan
semua mengenai sandiwara keji di dalam penganiayaan, serta praktek berandal atas
tindakan pemerintah yang mengarang kebohongan dan fitnahan, utarakan penindasan
yang dilakukan kejahatan, beri tahu orang-orang di dunia, agar orang-orang di dunia
mengenali semua ini dengan jelas, dengan demikian sudah mencapai tujuan. Di dalam
mengklarifikasi fakta hanya dibicarakan sampai batas ini, jangan berbicara hal yang
tinggi-tinggi. Tentang perusahaan mana yang ingin menanamkan modal di sana, jika ada
kesempatan, anda hanya dapat mengatakan demikian: "Karena anda menanamkan
modal, kelompok kejahatan di Tiongkok baru memiliki uang untuk melakukan
penganiayaan, sekarang dia menjadi beringas anda juga tahu begitu menakutkan,
perusahaan anda juga telah mendapat ancaman darinya bukan?" Dia menanamkan
2
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modal atau tidak, kita tidak ikut campur, hanya dapat mengatakan kepada mereka dari
prinsip yang amat sederhana.
Tetapi saya pikir, di hadapan kepentingan, ada orang yang dapat menerima, ada
orang yang tidak dapat menerima, maka hal ini tidak dijadikan tujuan pokok. Tujuan
pokoknya ialah memberi tahu orang-orang sebab dari penganiayaan Falun Gong serta
kejahatan yang dilakukan si penganiaya, itu sudah cukup. Setelah manusia mengenali
dengan jelas kejahatan ini, dalam pikirannya akan memberantas unsur racun dari
propaganda kebohongan media komunis Tiongkok, dengan demikian anda telah
menolongnya, hanya dengan langkah ini membuat dia menuju tahap berikutnya. Jika
tidak demikian di saat begitu tibanya Fa meluruskan dunia manusia, sekali datangnya
Gong yang begitu dahsyat, pelurusan Fa tentu ada kriterianya, saat itu sudah tidak
mungkin ada lagi kesempatan apa pun untuk memahami lebih lanjut, dari paling tinggi
hingga paling rendah dari alam semesta semua sama kriterianya. Pada saat itu
bagaimana keadaan kehidupan tersebut, tentu akan demikian jadinya, dalam waktu yang
paling cepat sudah selesai ditangani. Yang harus disingkirkan ya disingkirkan, yang harus
dipertahankan ya dipertahankan, yang harus ditingkatkan ya ditingkatkan, yang harus
diturunkan ya diturunkan, dalam sekejap sudah berlalu. Apa yang terisi dalam benak
kehidupan tersebut, begitulah dia jadinya, maka di saat itu sudah tidak ada kesempatan.
Jika dia dapat membersihkan pengaruh racun dari kelompok berandal yang jahat, dia
niscaya dapat melewati tahap ini, setidaknya dia dapat melihat perubahan di masa
mendatang.
Pengikut: Saya adalah pengikut cilik dari Taiwan. Saya mewakili pengikut cilik di Taiwan
mempersembahkan sekuntum bunga lotus kepada Shifu. (Shifu tersenyum) (Hadirin
tertawa, tepuk tangan) Terima kasih kepada Guru nan agung.
Shifu: Terima kasih kembali. Bunga lotus kecil ini sungguh sangat cantik dibuatnya.
(Tepuk tangan) Ini adalah hasil dari pengikut Dafa dengan mencurahkan banyak upaya di
dalam klarifikasi fakta, benar-benar menyusahkan anda sekalian, telah memikirkan
banyak cara untuk menolong manusia. Manusia sekarang memang sangat sulit ditolong,
anda harus menyesuaikan konsepnya dia baru mau mendengar, anda harus berkata
menuruti pikirannya dia baru mau mendengar. Dengan kata lain anda menolong dia
masih harus ada sebuah syarat pertolongan.
Pengikut: Mohon tanya Shifu, sanak famili saya juga berlatih Gong, namun dia sangat
khusus, tidak melakukan pemancaran Zhengnian dan hal-hal klarifikasi fakta, juga jarang
belajar Fa di luar "Zhuan Falun." Dewasa ini berbagai pekerjaan di masa pelurusan Fa
sangat sibuk, jika menghabiskan banyak waktu untuk membantu dia, rasanya sangat sulit
menyeimbangkan masalah waktu.
Shifu: Betul, jika dia adalah praktisi baru maka anda maklumi dia, jika praktisi lama
sudah jelas dia bersalah. Perihal bagaimana membantu dia, tidak ada suatu cara yang
spesifik, coba lihat di mana dia tersesat, anda seyogianya memberi jalan sesuai
kebutuhannya, uraikan simpul yang mengikat di hatinya, temukan keterikatannya.
Pengikut: Bagaimana baru dapat benar-benar menjebol pengaturan kekuatan lama,
melangkah ke luar dari ego, menjadi pengikut Dafa yang sejati?
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Shifu: Alam semesta di masa lalu adalah egois, dengan manusia sebagai contoh, di saat
krusial betul-betul tidak memedulikan orang lain. Di saat saya mulai meluruskan Fa,
beberapa Dewa berkata kepada saya "hanya anda yang memedulikan urusan orang lain."
Kalian setelah mendengar saya juga merasa tak habis berpikir, karena kalian adalah
kehidupan ciptaan Dafa yang berpikiran lurus dan berperilaku lurus, yang mementingkan
orang lain. Jika saya tidak melakukan, segala kehidupan juga akan berakhir seiring
sejarah. Maka sebagai suatu kehidupan, dapat memikirkan orang lain dan menampilkan
toleransi di dalam melakukan suatu hal, itu dikarenakan titik tolaknya adalah demi orang
lain.
Praktisi Xiulian Dafa jika menemukan ada sifat egois pada diri sendiri, maka
berangsur-angsur diatasinya. Setelah mengenali berarti anda telah maju lagi satu langkah
di dalam Xiulian, karena orang yang tidak Xiulian tidak dapat mengenali hal ini, juga tidak
akan memikirkan masalah mengenai dirinya egois atau tidak, hanya orang Xiulian baru
dapat sering mengintrospeksi diri sendiri, mencari ke dalam.
Pengikut: Pengikut Dafa kota Wusan kirim salam pada Anda. (Shifu: Terima kasih
kepada anda sekalian.) Saya berwatak lamban, biasanya dalam mengerjakan sesuatu
juga agak lamban, sering mendapat teguran, apakah harus mengubah keadaan saya ini
dalam bekerja?
Shifu: Manusia memang memiliki watak lamban. Saya tahu watak saya adalah sangat
cepat, saya melakukan hal apa saja selalu cepat-cepat. Anda mengatakan sesuatu untuk
dikerjakan, saat orang lain masih belum siap saya sudah mulai lakukan. (Shifu tersenyum)
(Tepuk tangan) Dengan kata lain saya sudah memelihara watak cepat ini, saya dalam
segala hal selalu memanfaatkan waktu dengan ketat. Tentu saja, watak lamban juga tidak
dapat dikatakan dia tidak baik, dia sudah memelihara kebiasaan semacam ini. Tetapi
saya pikir, dalam hal menolong manusia kita perlu bergegas sedikit, dengan demikian
sudah cukup, (Shifu tersenyum) (Hadirin tertawa, tepuk tangan) juga tidak harus sampai
mengubah watak.
Kehidupan dalam alam semesta memang demikian, setiap orang tidak akan sama,
ada yang lamban, ada yang cepat, ada yang terburu nafsu, ada yang tenang berhati-hati,
ada orang yang memang sangat santai dalam melakukan segala hal, ini tidak
dikategorikan sebagai keterikatan. Akan tetapi, dalam hal menolong manusia, dalam
pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, kita harus memanfaatkan
secara ketat, hal ini saya rasa tidak berhubungan dengan watak anda, sekalipun anda
boleh lamban lagi juga tahu apa yang dimaksud "manfaatkan secara ketat."
Pengikut: Saya adalah pengikut yang baru memperoleh Fa, dalam hati rasa sangat
cemas, ingin menempuh jalan pembuktian kebenaran Dafa dengan baik. Tetapi tidak tahu
apakah ini juga merupakan suatu keterikatan? Bagaimana membedakannya?
Shifu: Praktisi yang baru memperoleh Fa, tidak perlu cemas. Dalam banyak hal kalian
tidak dapat diberlakukan tuntutan yang sama seperti praktisi lama. Tetapi memang ada
sejumlah praktisi baru, penampilannya benar-benar sangat baik, juga terjun dalam
pekerjaan Dafa, sedang melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut
Dafa, memang benar-benar luar biasa. Saya kadang-kadang sungguh merasa mereka
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yang datang belakangan mempunyai sifat kesadaran sangat tinggi. Xiulian adalah
melangkah ke atas setapak demi setapak, anda seketika sudah terbang meningkat ke
atas, sama seperti praktisi lama, itu juga tidak objektif, karena mereka juga berkultivasi
meningkat ke atas dengan setapak demi setapak. Seyogianya telah memperoleh Dafa,
anda tidak perlu khawatir terhadap apa pun, anda lakukan saja apa yang harus dilakukan
menurut aturan yang berlaku, lakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut
Dafa, atau anda dapat memahami sampai taraf apa maka lakukanlah sampai taraf
tersebut, ini semua tidak jadi masalah.
Pengikut: Mohon tanya Shifu, dapatkah dijelaskan sejenak, jika pengikut Dafa
berkoordinasi dengan sangat baik, bagaimana pengaruhnya terhadap pekerjaan yang
dilakukan? Jika kita tidak berkoordinasi dengan baik lalu hasilnya bagaimana?
Shifu: Jika kalian tidak berkoordinasi dengan baik maka kejahatan akan memanfaatkan
peluang, menciptakan kerunyaman. Banyak hal pembuktian kebenaran Fa bukan tidak
ada cara dilakukan, yang lebih sulit lagi juga ada jalan bagi kalian untuk ditempuh,
walaupun jalan itu agak sempit sedikit, harus dijalani dengan lurus, sedikit selisih, sedikit
serong juga tidak boleh, tetapi kalian masih ada jalan. Dengan kata lain anda sekalian
harus menjalaninya dengan lurus. Jika tidak lurus, akan dimanfaatkan oleh kejahatan
yang ada sekarang untuk menyusupi peluang, melakukan sabotase. Sesungguhnya yang
saya katakan tadi ialah, di saat anda sekalian berkoordinasi melakukan suatu pekerjaan,
anda sedang membuktikan kebenaran diri sendiri atau sedang membuktikan kebenaran
Fa, itulah permasalahannya.
Anda sekalian memang sedang mendiskusikan masalah ini, jika ada orang
mengatakan pendapat anda tidak baik lalu anda tidak sudi mendengarnya, seandainya
tidak ada orang menyampaikan pendapat yang menentang, bahkan mengatakan
pendapat ini juga sangat baik, pendapat itu juga lumayan, siapa pun tidak ingin menyakiti
hati orang lain, saya katakan praktisi tersebut tidak begitu bertanggung jawab terhadap
Dafa dan Xiulian pribadinya, tidak berani menghadapi konflik, tidak berani menghadapi
masalah, menemukan masalah juga tidak berani diungkapkan, terlalu berketerikatan
pada diri sendiri, ini adalah egois. Jika dalam menghadapi masalah tidak ada keterikatan
diri sendiri, dengan lapang hati mengemukakan bagaimana suatu masalah harus
dilakukan dengan baik, saya kira orang lain setelah mendengarnya tidak akan merasa
tidak enak, karena anda adalah demi Fa, ini adalah satu poin.
Masih ada satu poin, jika benar ada cara yang diusulkan seseorang ditolak, dia lalu
merasa tidak berkenan di hati, itu berarti dia benar-benar ada masalah. Acap kali di saat
merundingkan hal pembuktian kebenaran Dafa, justru karena telah menerpa seseorang
barulah terjadi pengaburan topik masalah. Kalian coba mengamati dengan saksama, jika
tidak percaya kalian pulang coba amatilah, di saat kalian sedang mendiskusikan sebuah
masalah, lihat siapa yang mengaburkan topik masalah, orang yang mengaburkan topik
masalah itu pasti bermasalah. (Hadirin tertawa, tepuk tangan) Itu dikarenakan orang yang
mengaburkan topik masalah berketerikatan pada diri sendiri, atau konsepnya telah
mengalami gempuran, di bawah dorongan hati manusia merasa tidak berkenan di hati,
sehingga pekerjaan Dafa juga tidak dihiraukan lagi, saat itu niscaya akan dimanfaatkan
oleh kejahatan, makin berdebat makin jauh dari topik masalah, membuat kejahatan
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berhasil menyusupi peluang. Di saat itu dia akan makin menjadi gusar, makin dia menjadi
gusar, mental dia itu sesungguhnya sedang diperparah oleh kejahatan, dia makin tidak
sesuai dengan kondisi Xiulian, kejahatan akan makin menyusupi peluang. Sesungguhnya
bagaimana timbulnya kesadaran sesat? Bukankah demikian timbulnya? Kejahatan
niscaya memanfaatkan mental dia itu, kemudian menciptakan refleksi pikiran palsu bagi
dia, dia malah menganggapnya benar, dia merasa sangat masuk akal, kalian semua tidak
memahami saya, akhirnya kalian semua tidak setinggi saya dalam kultivasi, kalian semua
tidak sebaik saya dalam pemahaman Fa. (Shifu tersenyum) Akhirnya jadi begini.
Pengikut: Upaya keras pengikut Dafa di kota New York telah banyak mengubah kondisi,
ada banyak orang biasa sangat terharu setelah melihat papan peragaan penyiksaan kita.
Tetapi makin banyak orang-orang Barat menyatakan kepada kami, gambar-gambar yang
agak menyeramkan itu sudah terlalu banyak mereka lihat, sehingga mereka kehilangan
rasa simpati terhadap kami. Mohon Shifu memberi petunjuk.
Shifu: Perihal peragaan penyiksaan ini dalam kalian mengklarifikasi fakta mempunyai
rangsangan apa terhadap manusia, saya beri tahu anda sekalian, yang kalian tampilkan
adalah sisi positif, energinya juga positif dan belas kasih, mutlak tidak akan menimbulkan
rangsangan yang tidak baik bagi manusia. Sebaliknya, yang merasa tidak nyaman pasti
disebabkan dia itu mempunyai pikiran yang tidak baik. Wujud Yesus yang berlumuran
darah dipaku di atas salib, tangan dan kakinya ditembus paku, darah bercucuran,
bukankah lukisan tersebut digantung di mana-mana? Melewati beberapa ratus tahun,
bahkan ribuan tahun bukankah terus diperlihatkan kepada orang-orang? Letak masalah
bukan pada bidang lukisan itu sendiri. Pengikut Dafa di dalam penganiayaan bukankah
juga mengalami penderitaan yang sama? Anda sekalian bukan merefleksikan sejumlah
hal-hal yang jahat dalam bentuk karya seni lukis, kalian adalah sedang menolong
manusia. Ada orang yang bereaksi buruk pasti terdapat sebabnya, pikirannya pasti ada
masalah. Mungkin pikirannya dikendalikan oleh kejahatan, jika tidak berarti konsepnya
bermasalah. Sekalipun orang-orang yang menaruh simpati kepada pengikut Dafa, juga
mempunyai konsep yang terpupuk di tengah masyarakat manusia biasa, dalam
pemahamannya mungkin saja terdapat pemikiran yang tidak nyaman atas hal ini. Tidak
apa-apa, berilah dia lebih banyak penjelasan sudah akan menyelesaikan masalah.
Manusia di atas dunia akan membentuk konsep yang berbeda. Ada yang suka rasa
pedas, ada yang suka rasa asam, ada yang suka rasa manis, ada yang suka rasa
sederhana. Itu adalah kebiasaan yang terpupuk. Jika di Manhattan dipentaskan sebuah
komedi, juga akan ada banyak orang yang tidak suka melihat, dan menyampaikan
pendapat yang menentang. Umat manusia memang demikian, orang dari kedua pihak
positif dan negatif sama-sama ada, manusia memang eksis dengan saling menghidupi
dan saling membatasi seperti ini, tidak dapat disamakan. Mungkin orang yang merasa
peragaan penyiksaan baik lebih banyak, hanya saja mereka tidak mengatakan apa-apa.
Tidak boleh secara demikian menuruti lagi orang-orang yang dalam benaknya ada
halangan besar lalu tidak menolong orang-orang baik. Kita sedang menolong manusia di
dunia. Ada orang yang tidak sudi melihat, tetapi lebih banyak orang ingin melihat, lebih
banyak orang telah digetarkan hatinya, telah terbangun sadar, telah diselamatkan. (Tepuk
tangan)
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Jika dia merasa tidak tahan melihatnya, coba anda semua pikirkan, medan yang
begitu positif, penyingkapan kejahatan ditulis dengan begitu jelas, lagi pula semuanya ini
sedang terjadi di dalam realita hidup, dia masih mengemukakan hal-hal ini, bukankah
orang ini bermasalah? Pasti ada masalah. Tak peduli betapa giat usaha kalian dalam
mengklarifikasi fakta, betapa besar pengorbanan anda, saya beri tahu anda sekalian, di
atas dunia selalu ada orang yang tidak dapat anda tolong, selalu ada sebagian orang
sudah tak tertolong lagi. Kita tidak boleh karena orang-orang tersebut lalu putus asa, juga
tidak boleh karena orang-orang tersebut lalu jadi goyah. Ada sebagian orang mengatakan
begini dan begitu, hati kita jadi tergoyah lalu menuruti dia, bagaimana boleh demikian?
Kita datang untuk mengubah manusia, jangan sampai kita diubah oleh manusia.
Yang kita berikan kepada manusia adalah sesuatu yang indah, kita sedang
menyelamatkan manusia, tidak boleh menuruti mereka yang sudah tidak baik itu, yang
merintangi pertolongan manusia, sehingga menyebabkan orang-orang yang baik tidak
tertolong. Tentu saja, yang dikatakan tidak baik, juga belum tentu semuanya buruk,
mungkin disebabkan oleh konsep dirinya, akan tetapi, dalam aspek ini anda sekalian
harus tenang dan arif, jangan terpengaruh oleh orang-orang tertentu, jangan terpengaruh
oleh manusia. Anda harus tahu dengan jelas apa yang sedang anda lakukan, anda
sedang menyelamatkan manusia, yang anda lakukan adalah hal yang paling lurus, hal
yang paling agung! (Tepuk tangan) Praktisi kita dalam melakukan hal ini, peragaan
penyiksaan ini, telah mencurahkan betapa besar upaya yang jerih payah, harus
mengatasi betapa besar kesulitan, sungguh tidak mudah.
Sesungguhnya yang lebih krusial adalah kita sendiri harus sadar jernih. Kita harus
yakin dan penuh kepastian, jangan merasa takut-takut. Anda tidak dapat melihat bahwa
anda adalah kehidupan yang melangkah di atas jalan Dewa, (Tepuk tangan) maka
berbeda dengan manusia biasa, tidak boleh terpengaruh oleh manusia biasa. Semua hal
yang kalian lakukan di Manhattan, para Dewa semua mengagumi, benar-benar semua
mengagumi. Baik itu Dewa yang berperan positif maupun yang berperan negatif, mereka
semua mengagumi. Manusia di dunia juga sama demikian. Nilai kebaikan dan kejahatan
yang universal tidak mengalami perubahan.
Pengikut: Pekerjaan Dafa di masa pelurusan Fa apakah ada urutan kepentingannya?
Jika ada praktisi dikarenakan bahasa bangsanya sendiri lalu ingin melakukan pekerjaan
Dafa dari suatu bangsa atau jenis bahasa, apakah perlu dikesampingkan dulu, dan
memusatkan perhatian pada pekerjaan Dafa sekarang ini?
Shifu: Ingin melakukan pekerjaan Dafa dari jenis bahasa bangsanya sendiri juga tidak
salah. Shifu tidak dapat memberi jawaban secara konkret atas pertanyaan ini, karena
setiap praktisi sedang melakukan pekerjaan klarifikasi fakta dan penyelamatan semua
makhluk hidup, mungkin dia ada pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi di saat anda
sekalian dibutuhkan berkoordinasi secara keseluruhan untuk melakukan suatu hal, maka
pengikut Dafa tentu harus bekerja sama dengan baik.
Pengikut: Pertanyaan saya ialah, Anda tadi mengatakan, begitu penganiayaan berakhir
maka segalanya sudah ditentukan. Mohon tanya, manusia biasa yang masih dikelabui
apakah masih ada kesempatan?
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Shifu: Dalam benak suatu kehidupan terisi dengan sesuatu, maka begitulah dia jadinya,
yang disingkirkan, yang diberikan solusi kebaikan, satu langkah sekali lewat sudah
selesai urusannya. Ada orang mengatakan saya justru percaya partai X, saya berbakti
untuk partai X. Jika Fa alam semesta ini menganggap partai X adalah baik, maka satu
langkah sekali berlalu anda akan dipertahankan; jika Fa alam semesta menganggap
partai X adalah jahat, satu langkah sekali berlalu anda akan dilenyapkan. Saat itu tidak
ada lagi klarifikasi fakta, atau diberikan kesempatan untuk bagaimana memahami. Saat
itu sudah tidak ada hal-hal semacam ini, anda telah terisi dengan sesuatu anda niscaya
adalah satu anggota dari dia, anda dipandang sebagai satu anasir dari dia. Dalam
benaknya telah terisi dengan sesuatu, orang tersebut tentu adalah satu anggota dari dia,
satu langkah sekali berlalu sudah selesai urusannya.
Pengikut: Kami sering ikut serta dalam parade komunitas di Amerika, dan mendapat
sambutan dari berbagai kalangan. Mohon tanya bagaimana supaya makhluk hidup
mengenal Dafa namun semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi manusia biasa? Di
saat mengalami perbedaan pendapat, apakah harus menyampaikan masalah tersebut
kepada para praktisi untuk didiskusikan bersama, atau harus dilaporkan kepada Shifu?
(Hadirin tertawa)
Shifu: Di saat menemukan masalah, kalian harus diskusikan bersama, karena kalian
sedang Xiulian. Bukan berarti kalian menemui sebuah masalah, lalu serahkan pada Shifu
untuk Xiulian, (Hadirin tertawa, tepuk tangan) betulkah demikian? Maka bila kalian
menemui masalah, kalian pelajari bagaimana dilakukan, ada baiknya untuk mengatasi
kesulitan, setelah menyatukan pendapat kemudian berhasil dilakukan, itu juga baik, ini
adalah kesempatan kalian untuk menegakkan keagungan De, proses tersebut adalah
proses kalian menuju kedewasaan, proses kalian menuju masa mendatang, juga
merupakan salah satu langkah kalian di dalam menempuh jalan Dewa. (Tepuk tangan)
Jangan sekali-kali menyerahkan masalah yang konkret kepada Shifu. (Hadirin tertawa)
Perihal bagaimana supaya makhluk hidup mengenal Dafa, setelah kalian
mengklarifikasi fakta, benar-benar membuat orang mengerti akan penganiayaan ini,
bersamaan itu juga membuat orang memahami bahwa Dafa adalah lurus, itu sudah
cukup. Jika orang ini merasa Falun Gong baik, dia memperlihatkan keinginan untuk
mengetahui lebih lanjut tentang keadaan Falun Gong, anda boleh mengatakan kepada
dia dalam batas paling rendah perihal bagaimana Falun Gong menuntut seseorang
menjadi orang baik, akhirnya anda boleh beri tahu dia, kita ingin melangkah menuju
orang yang lebih baik, mencapai kesempurnaan. Hanya sebatas itu saja, yang lebih
banyak lagi tidak boleh dibicarakan. Jika anda membicarakan yang lebih tinggi, anda
akan membuat dia terkejut ketakutan.
Taraf kondisi pikiran manusia juga tidak sama. Misalnya, jika seorang anak kecil dari
kelas satu, anda utarakan kepada dia soal pelajaran dari universitas, dia tentu tidak mau
bersekolah, dia akan minggat dari sekolah. (Tepuk tangan) Kalian juga Xiulian dari awal
setapak demi setapak hingga mencapai taraf kondisi ini, mencapai tingkatan ini, anda
ingin sekaligus mengutarakannya kepada dia, itu sama dengan anda ingin seketika
mengangkat dia dari manusia biasa ke tempat setinggi anda ini, (Shifu tersenyum) saya
sebagai Shifu ini juga tidak berbuat demikian. (Hadirin tertawa) Saya dapat membuat
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suatu kehidupan setelah disingkirkan semua unsur tingkat rendah, memperkenankan dia
berada pada tempat yang berapa tinggi pun juga, lagi pula pada tempat yang berapa
tinggi juga dapat diciptakan kehidupan, tetapi ingin agar suatu kehidupan tingkat rendah
dengan seketika memiliki pemahaman pikiran yang begitu tinggi, pada umumnya
kehidupan tersebut tidak akan dapat menahannya, oleh sebab itu manusia harus
selangkah demi selangkah baru dapat memahami. Mengapa tidak memperkenankan
anda sekalian berbicara tinggi-tinggi? Mengapa menyuruh anda sekalian mengklarifikasi
fakta secara arif? Inilah sebabnya. Oleh karena itu ada sebagian praktisi tidak begitu arif,
di saat mengklarifikasi fakta seketika berbicara tinggi-tinggi, bahkan di hadapan pejabat
pemerintah juga mengatakan perihal Dewa, Shifu saya siapa (Hadirin tertawa) dengan
demikian orang-orang akan merasa anda berbicara ngawur. (Hadirin tertawa) Tidak boleh
mengklarifikasi fakta secara demikian. Pemahaman orang Xiulian adalah meningkat
dalam kultivasi dengan setahap demi setahap, dengan seketika ingin manusia biasa
memahami begitu tinggi, pada umumnya orang sangat sulit untuk mengerti. Jika tidak
mengerti akan menimbulkan efek yang sebaliknya, secara hakikat berarti sedang
berperan merusak.
Pengikut: Di San Diego negara bagian California, dua tahun belakangan ini ada
sejumlah praktisi baru telah memperoleh Fa, dan juga setiap Minggu ada orang yang
berjodoh datang belajar Gong. Ada praktisi baru yang sangat memiliki kemampuan dan
syarat untuk ikut serta dalam hal-hal pembuktian kebenaran Fa. Sebaiknya biarkan
praktisi baru begitu mulai sudah melakukan tiga hal, atau biarkan mereka sekadar belajar
Fa dan berlatih Gong, setelah satu periode waktu baru ikut serta dalam hal-hal
pembuktian kebenaran Fa?
Shifu: Kalian sangat kekurangan tenaga manusia, ingin cepat-cepat mencari beberapa
praktisi baru yang berkemampuan untuk ikut serta bergabung. Saya kira sebaiknya
jangan tergesa-gesa, mengapa? Karena kondisi yang ditampilkan di antara praktisi lama
dengan praktisi lama di saat mendiskusikan masalah, yang terkesan tidak begitu
mengindahkan sesuatu, akan membuat praktisi baru terkejut ketakutan. Energi kalian,
perkataan kalian yang diucapkan sesungguhnya tidak berat, dalam pendengaran mereka
jadi sangat berat; suara kalian tidak keras, dalam pendengaran mereka bagaikan
halilintar. (Hadirin tertawa) Yang mereka rasakan dalam pikiran memang demikian. Oleh
sebab itu, tunggu sampai praktisi baru telah memiliki pemahaman tertentu, telah mengerti,
berangsur-angsur telah meningkat ke atas, setidaknya dia telah memiliki pemahaman
yang cukup mendalam terhadap Dafa, saat itu baru bergabung, dengan demikian tidak
sampai membuat dia tidak mengerti lalu tidak berkultivasi lagi.
Pengikut: Sejak dimulainya penganiayaan, saya terbenam dalam mata pelajaran di
lembaga penelitian, tidak ada waktu mengerjakan yang lain. Tidak mempunyai terlalu
banyak waktu melakukan pekerjaan Dafa dan menggunakan waktu secara maksimal
untuk melakukan pekerjaan Dafa, apakah saya dapat mencapai tingkat yang sama tinggi?
Shifu: Jika pekerjaan anda ini sungguh tidak dapat ditinggalkan, juga tidak apa-apa.
Bersamaan anda melakukan pekerjaan anda dengan baik, luangkan waktu belajar Fa,
manfaatkan kesempatan yang dapat digunakan untuk melakukan sejumlah hal yang
harus dilakukan oleh pengikut Dafa atau mengklarifikasi fakta. Karena sibuk atau tidak
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sibuk pasti akan selalu ada, tidak mungkin anda sekalian dengan seketika semuanya
sibuk, juga tidak akan anda sekalian dengan seketika semuanya senggang, ada yang
sibuk, ada yang senggang. Tetapi hal apa pun juga, sebagai seorang praktisi Xiulian,
tidak akan selamanya tidak berubah. Anda sementara sibuk ataupun tidak, apa yang
harus anda lakukan, segalanya juga mungkin akan berubah mengikuti keadaan. Jika
saya pikir, jangan dikarenakan sibuk lalu anda melepaskan kewajiban sendiri, dengan
mengatakan saya tidak melakukan apa-apa lagi, Fa juga tidak dipelajari; ada yang
mengatakan saya sangat cemas karena saya sibuk, semua ini tidak benar, lakukanlah
menurut keadaan diri sendiri.
Termasuk klarifikasi fakta di Manhattan, yang mempunyai kemampuan dan
mempunyai syarat boleh datang, yang dalam berbagai aspek syarat tidak mengizinkan
maka jangan datang. Bukan berarti anda sekalian harus melakukannya demikian,
semuanya dilakukan atas dasar keikhlasan hati kalian, itu barulah sungguh-sungguh.
Shifu tidak pernah memerintahkan kalian harus melakukan apa, saya hanya mengatakan
bagaimana harus dilakukan, dengan demikian ada praktisi telah melakukannya.
Lakukanlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa menurut syarat dan
kemampuan, yang tidak mempunyai syarat dan kemampuan, jika dengan paksa
dilakukan juga tidak benar, karena bila anda memaksakan diri akan menimbulkan
kerunyaman bagi kehidupan anda dan kondisi Xiulian anda, itu tidak benar.
Pengikut: Pengikut Dafa Turki kirim salam pada Anda. Kapan kiranya Anda sudi datang
mengunjungi Turki? Bagaimana pandangan Anda terhadap Turki?
Shifu: Tubuh utama setiap bangsa apa pun di atas dunia adalah datang demi Dafa, maka
di saat Dafa disebarkan secara luas, setiap bangsa apa pun juga tidak ingin saya
tinggalkan mereka, oleh sebab itu saya baru menyuruh kalian mengklarifikasi fakta.
Pengikut Dafa di berbagai daerah memang harus melakukan dengan baik hal yang harus
dilakukan, semua makhluk hidup sedang menanti kalian.
Perihal kapan saya mengunjungi Turki, bila ada kesempatan pasti akan pergi.
(Tepuk tangan) Kelak saya akan menelusuri setiap pelosok di dunia, (Tepuk tangan
meriah) karena orang-orang yang tertolong di dalam kalian mengklarifikasi fakta
semuanya harus saya pedulikan. (Tepuk tangan)
Pengikut: Pengikut melihat ada sesama teman praktisi setelah sering berperan sebagai
polisi bengis dalam peragaan penyiksaan, sifat keiblisannya lebih besar daripada
sebelumnya, apakah ada hubungan? (Hadirin tertawa)
Shifu: Tidak ada, ini disebabkan oleh perasaan hatinya sendiri. (Shifu tersenyum)
Setelah pulang belajar Fa, selaraskan diri, sudah tidak ada masalah.
Pengikut: Sebagian pengikut Dafa akhir-akhir ini telah membuka sebuah pusat kesenian
dan sekolah kesenian yang berkiblat pada masyarakat manusia biasa. Mohon Shifu
memberi petunjuk, dalam keadaan pekerjaan Dafa sambung-menyambung dan minimnya
dana, bagaimana kita memegang peranan yang dimainkan sebelum Fa meluruskan dunia
manusia?
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Shifu: Pengikut Dafa membuka perusahaan atau sekolah, saya pikir semua itu dasar
kegiatan sosial yang wajar. Di satu pihak dapat mengatasi masalah kehidupan sendiri,
bersamaan juga mungkin memberikan kesempatan kerja kepada sesama teman praktisi.
Di pihak lain, melalui kegiatan sosial ini juga dapat berkomunikasi dengan sejumlah
manusia biasa, maka bagi mereka mungkin akan membawa manfaat.
Perihal bagaimana memegang peranan sebelum Fa meluruskan dunia manusia? Ini
dilakukan menurut kemampuan kalian sendiri. Sekolah kesenian berbeda dengan bidang
usaha lainnya, dalam pendidikan sekolah kesenian mengajarkan manusia "Sejati, Baik,
Sabar" untuk menjadi orang baik, juga boleh bergabung dalam pertunjukan kesenian
yang diselenggarakan oleh pengikut Dafa, agar orang-orang di dunia melihat satu sisi lain
dari wajah spiritual pengikut Dafa, melihat jahatnya pentolan iblis dari partai itu serta
baiknya pengikut Dafa, seharusnya dikatakan ini adalah satu hal yang amat baik. Acara
malam gembira orang-orang Tionghoa di tahun baru yang diselenggarakan "New Tang
Dinasty," tujuannya adalah untuk bertemu, berkomunikasi dan klarifikasi fakta dengan
lebih banyak orang-orang Tionghoa, agar lebih mudah menyelamatkan mereka. Acara
pentas kesenian jika tidak dikelola dengan baik maka tidak ada orang yang menonton,
berarti tidak dapat mencapai tujuan menyelamatkan makhluk hidup. Jika dipentaskan
dengan baik akan dapat memerankan fungsi yang demikian, setidaknya berfungsi untuk
menjembatani. Jika benar-benar dapat menghasilkan prestasi, maka bergabunglah
dengan malam kesenian, semua itu adalah hal yang baik.
Pengikut: Ada praktisi yang telah berkultivasi dalam jangka waktu yang sangat lama,
kelihatannya juga telah memahami pentingnya membuktikan kebenaran Fa, namun terus
saja tidak begitu gigih maju, bagaimana membantu mereka?
Shifu: Tidak ada obat mujarab, setiap orang juga harus berkultivasi dengan mantap baru
dapat meningkat. Yang tidak gigih maju, cobalah cari di mana simpul yang mengikat
pikirannya. Terhadap hal-hal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa jika kurang
dipahami, tentu ada sebabnya, hal apa yang sekarang dia pandang sebagai paling
penting? Karena dia adalah praktisi, maka harus bertanggung jawab terhadapnya, harus
bicarakan dengan dia; jika manusia biasa tentu tidak perlu dikhawatirkan, manusia biasa
memandang penting terhadap sesuatu boleh saja, dia tidak ingin Xiulian, kita juga tidak
ikut mencampuri orang lain. Sekali telah Xiulian, jika orang tersebut tidak dapat ikut
meningkat, di tengah penganiayaan kejahatan dia akan berbahaya, maka anda sekalian
harus bertanggung jawab terhadapnya.
Pengikut: Koran yang dikelola oleh pengikut Dafa memberitakan "Sembilan Komentar"
mengenai partai X Tiongkok, itu sangat baik, tetapi saya khawatir manusia biasa yang
tidak mengerti akankah mereka mengatakan bahwa kita terlibat dalam politik?
Shifu: Tidak akan, siapa pun tahu partai X sedang menganiaya Falun Gong, kita hanya
memberi tahu mereka mengapa partai X menganiaya Falun Gong, bersamaan kita ingin
memberi tahu mereka tujuan dari penganiayaan mereka itu apa, mengapa partai komunis
Tiongkok ingin menganiaya Falun Gong, Falun Gong dan partai komunis Tiongkok ada
perselisihan apa, maka kita seyogianya membicarakan partai X itu apa, mengapa
menentang Sejati, Baik, Sabar. Tetapi dibicarakan dari aspek Xiulian, dalam klarifikasi
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fakta Xiulian diri sendiri, pada prinsipnya tidak melibatkan hal-hal tersebut. Penyingkapan
penganiayaan partai komunis Tiongkok terhadap pengikut Dafa yang terdapat dalam
media, mempunyai hubungan penting dengan penyelamatan semua makhluk hidup.
Penganiayaan Falun Gong adalah tindakan penindasan atas nama partai X, di tengah
penganiayaan juga telah meracuni banyak orang. Demi menyelamatkan orang-orang itu,
sudah seharusnya membuat manusia mengenalinya dengan jelas.
Situs situs web Minghui tidak memberitakan hal-hal ini, karena dalam aspek yang
lebih mendekati Xiulian Dafa, tidak menganggap ini sebagai poin utama. Pemberitaan di
media juga untuk menyelamatkan semua makhluk hidup.
Perihal kelak siapa yang lebih berkuasa di Tiongkok, terserah mereka siapa yang
ingin memegang kekuasaan, tidak ada hubungan dengan kita. Dia baik atau buruk, itu
semua adalah urusan manusia, kita adalah orang Xiulian. Kamu tidak menganiaya kita,
kita juga tidak perlu menyingkap kamu. Ada nyali berbuat jahat, kenapa tidak ada
keberanian menanggungnya?
Pengikut: Berhubung belakangan ini pekerjaan klarifikasi fakta di Manhattan dan hal-hal
dalam acara malam tahun baru, banyak praktisi mengelola program "Fang Guang Ming"
dikarenakan sibuk dengan dua hal tersebut, sehingga mereka tidak lagi mengelola
program "Fang Guang Ming."
Shifu: Mengenai hal ini Shifu susah mengatakannya, karena ini adalah hal kalian
koordinasikan sendiri. Semuanya juga penting. Film-film yang dibuat oleh "Fang Guang
Ming" telah saya saksikan semuanya, satu pun tak ada yang tertinggal. (Tepuk tangan)
Oleh sebab itu aspek mana pun juga penting, anda sekalian jangan meremehkan yang ini,
juga jangan meremehkan yang itu. Sesungguhnya, saya telah melihat anda sekalian
benar-benar sangat sibuk, satu orang sibuk dengan beberapa macam pekerjaan. Biarlah
kalian sendiri berkoordinasi, hal yang konkret Shifu susah mengatakannya.
Pengikut: (Terjemahan) Mengapa Dafa telah menciptakan mahacakrawala namun masih
terjadi keadaan yang tidak lurus sekarang ini, sehingga perlu Shifu datang
meluruskannya? Pengikut Dafa dari Hamilton New Zealand kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Karakteristik yang lampau
dari alam semesta telah menentukan perubahan berkala alam semesta. Karakteristik apa?
Yaitu "terbentuk-bertahan-rusak-musnah-kosong," ini adalah alam semesta lampau. Alam
semesta sangat besar, saat terjadi "rusak-musnah" dalam skala kecil atau bagian lokal,
bagian tersebut akan diledakkan, diledakkan menjadi kosong. Setelah kosong materinya
masih eksis, Dewa akan menggunakan materi yang mati itu menciptakan kembali alam
semesta baru dari tingkatan itu. Keadaan begini hampir sama persis dengan metabolisme
pada tubuh manusia. Dengan demikian bila lingkup yang lebih besar timbul masalah,
lingkup yang lebih besar itu juga akan diledakkan, kemudian diciptakan lagi kehidupan
baru. Tidak ada satu orang pun akan merasa metabolisme yang berlangsung pada diri
sendiri mempunyai hubungan dengan belas kasih atau tidak belas kasih. Bagi Dewa yang
lebih tinggi dalam alam semesta, proses "terbentuk-bertahan-rusak-musnah" dari alam
semesta sama seperti metabolisme yang dipahami oleh manusia, tidak ada pengertian
belas kasih atau tidak belas kasih. Alam semesta adalah hidup, sel bagian mana dalam
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tubuh mekanis ini sudah tidak layak, maka harus disingkirkan yang lama digantikan
dengan yang baru, oleh sebab itu, manifestasinya di tempat manusia ini juga demikian,
yaitu lahir-tua-sakit-mati.
Alam semesta masa mendatang akan ada perubahan dalam aspek ini, begitu tiba
saatnya rusak maka akan disempurnakan dan dirangkum, diperbaharuinya, agar dia
berubah menjadi baik. Inilah perbedaannya dengan alam semesta lama.
Kehidupan masa mendatang semuanya demi yang lain, kehidupan masa lampau
adalah demi ego pribadi. (Tepuk tangan) Ada kehidupan demi kepentingan diri sendiri
tidak memedulikan kehidupan yang lain, di atas dunia ini juga termanifestasikan secara
gamblang. Ada orang demi memenuhi nafsu pribadi, tak peduli betapa melukai orang lain,
tidak pernah memikirkan orang lain. Ada sebagian orang sifat egonya tampil sangat
garang, ada yang secara khusus berbuat sewenang-wenang terhadap yang lain, selalu
tidak sudi melihat orang lain senang. Tidak ada siapa pun yang memberi dia kuasa
tersebut. Kalian tidak boleh begini, orang yang Xiulian Dafa semuanya tidak boleh
berbuat demikian.
Pengikut: Terima kasih kepada Guru terhormat atas penyelamatan yang belas kasih.
Mohon bantu kami agar dapat memahami, bagaimana memanfaatkan keterampilan yang
kami peroleh di tengah masyarakat manusia biasa untuk membantu klarifikasi fakta.
Shifu: Saya pikir, setiap pengikut Dafa sedang memanfaatkan kemampuan sendiri untuk
menyelamatkan semua makhluk hidup dan membuktikan kebenaran Dafa. Pengikut Dafa
menyelenggarakan media, menyelenggarakan situs internet, stasiun radio dan stasiun
televisi, tujuannya adalah satu, semua demi mengklarifikasi fakta. Sekarang media di
masyarakat telah dibeli oleh partai komunis Tiongkok, telah dibeli oleh kelompok berandal
yang jahat dari pentolan iblis itu. Tidak ada orang yang melaporkan keadaan
penganiayaan yang kita alami, dengan demikian dalam keadaan terpaksa pengikut Dafa
semua saling berkoordinasi melakukan hal-hal tersebut. Maka dapat dikatakan, semua ini
adalah kalian sendiri melakukannya secara inisiatif, tidak ada satu pun pekerjaan yang
Shifu bimbing kalian secara konkret dilakukannya. Shifu memang telah membenarkan
pekerjaan yang kalian lakukan, atau Shifu merasa kalian harus melakukan hal apa, saya
dapat katakan. Tetapi perihal setiap orang melakukan apa, Shifu tidak dapat
mengatakannya terlalu spesifik, orang lain juga akan berpikir demikian: Shifu yang suruh
dia melakukan hal ini; anda juga akan berpikir: Shifu suruh saya melakukan hal ini, yang
lainnya semua sudah tidak anda lakukan, apa pun sudah tidak dipedulikan, di saat anda
dibutuhkan dalam hal lain, anda akan punya alasan, bahwa Shifu yang suruh saya
melakukan hal ini. (Shifu tersenyum) Saya telah memberikan anda keterikatan hati, ini
tidak benar. Oleh karena itu, ada banyak hal biarlah anda sendiri yang melakukan,
membangun keagungan De sendiri, ini barulah luar biasa.
Pengikut: Di dalam mengklarifikasi fakta, jika ada orang mengakui bahwa penganiayaan
tidak benar, tetapi dia tidak membenarkan Dafa, juga seketika itu tidak punya waktu untuk
menjelaskannya, bagaimana menangani hal ini? Apakah harus dilakukan dalam skala
besar, agar pengenalan orang-orang terhadap penganiayaan sebagai hal utama?
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Shifu: Membenarkan atau tidak, itu tidak apa-apa, jika terdapat pengertian yang tidak
baik terhadap Dafa, itu berarti telah teracuni oleh kejahatan, harus dikatakan kepadanya
dengan jelas. Pada keadaan umum mengklarifikasi fakta harus membicarakan perihal
penganiayaan, anda tidak perlu membicarakan hal-hal Xiulian dalam Dafa, manusia ingin
berkultivasi tidak apa-apa. Anda beri tahu dia, kita semua adalah sekelompok orang baik,
Dafa kita juga menuntut manusia menjadi orang baik, kamu membenarkan atau tidak, itu
tidak apa, saya bukan menginginkan kamu datang belajar Dafa, saya hanya memberi
tahu kamu penganiayaan ini adalah jahat, yang kamu ketahui adalah hal-hal yang
teracuni, demikian sudah cukup. Mereka yang ingin belajar Dafa adalah dia sendiri yang
mau belajar, bukan ditarik masuk. Anda sekalian harus benar-benar memerhatikan hal ini,
kita tidak memaksa siapa pun.
Pengikut: Kami mengirim pos elektronik ke Tiongkok dalam jumlah besar. Team
penanganan pos mengalami kesulitan yang sangat besar, baik di bidang teknik maupun
di bidang personil. Apakah ini karena orang kami yang tersisa terdapat suatu masalah
Xinxing, atau disebabkan pemblokiran oleh kekuatan lama?
Shifu: Kalian masing-masing ada jalan yang ditempuh. Saya pikir sebabnya tak lain
adalah dua aspek, satu adalah pekerjaan yang ingin dilakukan terlalu banyak,
menyebabkan kurangnya tenaga orang; satu lagi ialah, apakah kita telah meremehkan
aspek Xiulian pada diri sendiri, sehingga disusupi peluang oleh kejahatan, karena tiga hal
pengikut Dafa semua harus dilakukan. Ada yang berkata, Shifu, dalam beberapa tahun
terakhir ini, khususnya mulai dari 20 Juli 1999, saya menemukan dengan membaca buku
peningkatannya jadi lambat, tidak seperti dulu setiap hari maju satu lompatan, ada
perasaan yang indah sekali dari peningkatan pemahaman yang sangat cepat itu.
Mengapa sekarang membaca buku sudah tidak seperti dulu lagi? Bukan Fa tidak
menampakkan keampuhan, melainkan tuntutannya menjadi tinggi, pengikut Dafa harus
melakukan tiga hal sekaligus baru akan meningkat. (Tepuk tangan)
Ada sebagian orang yang belajar Fa sejak masa-masa awal mengatakan, saya
hanya membaca buku di rumah, tidak keluar melakukan hal-hal yang harus dilakukan
oleh pengikut Dafa. Saya sedang berpikir, orang ini sudah tidak jauh dari kesadaran sesat,
yang tidak berkesadaran sesat masih terhitung bagus, selama beberapa tahun ini
pengikut Dafa sedang membuktikan kebenaran Fa di tengah penganiayaan, sedang
mengklarifikasi fakta di tengah penyelamatan makhluk hidup, biar bagaimanapun dia
membaca buku di rumah juga tidak akan ada peningkatan apa pun. Jika anda tidak
melakukan hal-hal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, anda bukan saja tidak
meningkat, hanya dapat turun ke bawah. "Pengikut Dafa," apa yang dimaksud "Pengikut
Dafa di masa pelurusan Fa?" Dalam alam semesta ini adalah predikat nomor satu,
kehidupan mulia urutan pertama. Anda hanya memedulikan penyelamatan diri sendiri,
apakah itu dibenarkan? Apakah dapat dikategorikan sebagai "pengikut Dafa?" Apa yang
disebut "pengikut Dafa di masa pelurusan Fa?" Apakah anda telah membuktikan
kebenaran Fa? Saat Dafa memberikan anda manfaat anda telah datang, saat Dafa
tertimpa musibah anda malah bersembunyi tidak berani berkata sepatah kata adil demi
Dafa, anda bahkan lebih buruk daripada seorang manusia biasa, masih berbicara apalagi
tentang belajar Fa di rumah? Di dalam penganiayaan semua makhluk hidup sedang
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diracuni, anda masih dapat bersembunyi? Mengapa pengikut Dafa harus mengklarifikasi
fakta, mengapa harus menyelamatkan semua makhluk hidup? Karena ini adalah
kewajiban pengikut Dafa, yang saya Li Hongzhi inginkan adalah kehidupan seperti ini,
pengikut Dafa adalah orang Xiulian seperti ini.
Pengikut: Kelihatannya sesama teman praktisi secara keseluruhan kurang
memerhatikan untuk menjebol penganiayaan ekonomi dari kejahatan, maka ada banyak
teman praktisi melakukan pekerjaan berpenghasilan rendah dalam jangka panjang, saat
berpartisipasi dalam pekerjaan pembuktian kebenaran Fa juga mendapat kekangan
dalam hal waktu dan kondisi ekonomi.
Shifu: Memang terdapat masalah ini. Tetapi kadang-kadang juga ada yang buatan
manusia, atau diri sendiri tidak memikirkan dengan saksama, sehingga menimbulkan
masalah ini. Jalan pembuktian kebenaran Fa yang ditempuh oleh pengikut Dafa adalah
jalan lurus, yaitu menyelamatkan semua makhluk hidup, kondisi ekonomi dan berbagai
aspek juga harus ditingkatkan secara bersamaan. Jika dalam beberapa aspek tidak
dilakukan dengan baik, akan memberi peluang bagi kejahatan untuk menyusup. Hal apa
pun asalkan anda lakukan dengan baik, segalanya juga akan ada perubahan.
Pengikut: Dapatkah Anda menyampaikan beberapa patah kata kepada pengikut yang
menekuni karya musik? Kami tidak sebaik yang dilakukan pengikut pelukis.
Shifu: Tidak dapat dikatakan pengikut yang pelukis dibandingkan pengikut yang musisi
pada bagian mana melakukannya baik atau tidak, (Hadirin tertawa) hanya ada perbedaan
pada peningkatan dan tingkatan pribadi masing-masing. Pengikut Dafa yang menekuni
karya musik selain mengklarifikasi fakta, masih memikul sebuah kewajiban yang spesifik
dari kreasi musik. Untuk menyelamatkan makhluk hidup, pengikut Dafa telah
menciptakan sejumlah lagu, termasuk lagu-lagu yang dinyanyikan pada malam kesenian
itu, semuanya adalah ciptaan pengikut Dafa sendiri, sungguh luar biasa. Sesungguhnya
pada hari di saat saya memberikan ceramah Fa kepada pengikut Dafa yang menekuni
seni lukis, saya juga telah menghadiri pertemuan pengikut Dafa yang membidangi kreasi
seni musik dan pentas, juga telah memberikan ceramah Fa. Ketika itu tidak direkam.
Kelak bila ada kesempatan baru dibicarakan lagi. (Tepuk tangan)
Pengikut: Banyak sesama teman praktisi tidak memerhatikan penampilan luarnya, serta
peradaban permukaan dari tutur kata dan tingkah lakunya.
Shifu: Biarlah saya bicarakan sedikit hal-hal tambahan. Sebagai manusia, di dalam
sejarah, Dewa yang berbeda mempunyai pandangan bentuk permukaan yang berbeda
terhadap manusia yang berbeda. Anda sekalian tahu dahulu ada beberapa orang yang
berkultivasi Tao, mereka tidak terlalu mementingkan penampilan. Setidaknya Tao yang
Xiulian di atas dunia, terutama Tao kecil, lebih tidak mementingkan permukaan, terlihat
agak kotor serabutan, tidak merapikan diri, ada beberapa tertentu malah sengaja
berkultivasi di lingkungan kotor. Mengapa mereka begitu? Karena mereka merasa orang
Xiulian mementingkan pakaian dan aksesoris adalah keterikatan, lebih baik sembarang
saja. Di samping itu mereka masih melihat sebuah fenomena macam apa? Dahulu
Xiulian adalah Fu Yuanshen yang dikultivasi, di tengah Xiulian ditemukan suatu keadaan,
yaitu segala benda yang ada pada tubuh orang tersebut telah memiliki energi seiring
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lamanya waktu Xiulian. Yang di sini terlihat tidak baik, tetapi dilihat oleh Fu Yuanshen
pada sisi yang telah berhasil dikultivasi semua telah menjadi benda yang baik, karena
materi pada ruang dimensi ini sedang berubah seiring Xiulian orang tersebut, energinya
terus bertambah. Dengan demikian seiring bertambahnya energi, tanah yang merekat di
sekujur tubuh, terlihat di sana adalah benda pusaka di sekujur tubuh, indah gemerlapan.
Tetapi di sisi dunia ini, yang terlihat adalah daki dan kotoran di sekujur tubuh dan kepala,
dari ujung kaki sampai kepala semuanya dekil, banyak tanah merekat di badan. Di tengah
berlatih Gong dengan terus berlatih, tanah dan benda-benda kotor tersebut setelah
diperkuat oleh energi akan menjadi demikian, yang dibawa pergi oleh Fu Yuanshen
semua adalah benda yang bagus. Mereka telah melihat semua ini, maka dengan sengaja
tidak merapikan diri.
Dibicarakan dari perspektif lain, anda sekalian tahu di masyarakat Barat, mereka
sangat menitikberatkan pada peradaban permukaan. Karena mereka tidak memiliki
kebudayaan Xiulian, maka juga tidak ada pengertian atas hal-hal tersebut. Xiulian agama
Buddha mengatakan segala sesuatu dari orang Xiulian dievolusikan oleh Buddha,
Buddha memberikan buah status apa, itulah buah statusnya, yang semestinya ada tentu
ada, yang semestinya tidak ada tentu tidak ada, dalam hal ini keadaannya sama seperti
Tuhan dalam agama Barat. Tentu saja Dafa tidak sama dengan Xiulian masa lampau.
Pada masa sebelum tahun 60-an, terutama praktisi kulit putih kalian semua ingat,
waktu itu kaum pria sangat bersikap seperti bangsawan, penuh sopan santun,
mengutamakan pendidikan dan pengasuhan; kaum wanita juga sangat mengutamakan
sikap anggun, juga menitikberatkan pada pengetahuan dan pembinaan diri. Bagi manusia
ini mungkin merupakan hal yang baik, sesungguhnya bagi Dewa juga bukan merupakan
suatu hal yang terlalu buruk, akan tetapi manusia dengan keadaan demikian mudah
menjadi kecanduan, bahkan menilai seseorang baik atau buruk juga dengan melihat tutur
kata dan tingkah lakunya, merasa orang ini mulia, orang itu tidak mulia, bukan dengan
melihat hakiki orang tersebut. Belakangan, dikarenakan manusia semua adalah datang
untuk memperoleh Fa, segala sesuatu perilaku yang menghambat Xiulian harus
disingkirkan, dalam hal ini juga ada peran serta kekuatan lama, kekuatan lama
menerapkan cara "dengan kejahatan mengatasi kejahatan" dalam melakukan hal ini.
Tahukah kalian mengapa semenjak pasca tahun 60-an muncul kaum hippies, kesenian
kaki lima, orang mulai tidak memedulikan penampakan diri, anti tradisional, berpakaian
makin sembarangan makin baik? Pakaian di luar kecil sedangkan yang di dalam besar,
lengan baju yang dipakai menutupi tangan hanya menampakkan ujung jari, celana terulur
ke bawah, kemudian kaki celana menumpuk di atas punggung kaki, pokoknya makin
kotor serabutan makin baik. Saya beri tahu anda sekalian, ini mutlak bukan merupakan
sebuah kecenderungan yang mengikuti trend dari masyarakat manusia secara sederhana,
itu adalah perbuatan kekuatan lama, menggunakan cara "dengan kejahatan mengatasi
kejahatan" untuk menjebol kecanduan manusia yang terlalu mengutamakan sesuatu.
Padahal manusia berpakaian sedikit lebih rapi tidak ada salahnya, tetapi hal apa pun juga
tidak boleh menjadi kecanduan, begitu jadi kecanduan maka timbullah penyimpangan
mental; dengan demikian akan membuat manusia melangkah ke dalam sisi ekstrem dari
hal tersebut.
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Di Tiongkok sebelum revolusi besar kebudayaan, orang-orang Tionghoa juga sangat
bersih dan beradab, mereka memiliki sejarah peradaban selama lima ribu tahun. Anda
sekalian tahu, bukankah orang Jepang selalu mengutamakan kebersihan? Pada
beberapa abad sebelum perkembangan, orang Jepang setelah menggunakan kuali besar
memasak air, setiap hari harus dicucinya dengan menggunakan tong besar, pada saat
masih belum berkembang sudah demikian. Tahukah anda? Itu adalah sama persis
dengan kebudayaan dinasti Tang dan orang-orang pada zaman dinasti Tang. Tidak bisa
dikatakan manusia lampau tidak bersih, melainkan manusia modern tidak tahu manusia
lampau bagaimana. Orang-orang pada setiap dinasti, orang-orang pada setiap zaman
semuanya sama, manusia tidak mengalami perubahan, hanya saja cara berpakaiannya
berbeda. Manusia modern melukiskan manusia lampau terbelakang, sesungguhnya ini
adalah hasil penalaran dengan menggunakan perangkat teori evolusi. Saat revolusi besar
kebudayaan "menjebol empat unsur usang," bersih dan rapi dianggap sebagai "mental
kaum borjuis," dengan berpegang pada kata igauan partai X, menganggapnya sebagai
"mental kaum borjuis." Kunciran rambut kaum wanita digunting, melihat ada orang yang
memakai sepatu bertumit tinggi di jalan, dicopot dan dipenggal bagian tumitnya, anda
mengenakan pakaian yang bagus, diambilnya gunting lalu pakaian anda digunting. Partai
X mengusulkan harus "mengasah tangan agar membentuk belulang yang tebal di seluruh
tangan, berguling di tanah agar sekujur tubuh penuh lumpur, tumbuhkan serangga
revolusi di seluruh tubuh," (Hadirin tertawa) dalam waktu beberapa tahun dengan sekejap
saja peradaban orang Tionghoa seluruhnya telah dirusak.
Sesungguhnya saya tahu ada sebagian praktisi kulit putih tidak begitu terbiasa
melihat kondisi penampilan dari sejumlah praktisi orang Tionghoa. Itu dikarenakan
manusia terkondisi menjadi demikian di tengah masyarakat tersebut, setelah melewati
waktu yang lama sudah terbiasa dengan keadaan sehingga menjadi suatu kebiasaan,
tidak menyadari bahwa tingkah laku dan gaya diri sendiri tidak layak. Tentu saja hal apa
pun juga tidak boleh melewati batas, pertahankan semaksimal mungkin kondisi manusia,
dengan terbuka dan penuh martabat bagaikan orang yang bersopan santun. Tidak boleh
terlalu kotor serabutan, asal-asalan, tidak mengindahkan kerapian, terlalu sesuka hati.
Sesungguhnya dibicarakan dari perspektif Xiulian, walaupun semua itu tidak
memengaruhi, tak peduli anda memerhatikan penampilan atau tidak memerhatikan
penampilan diri sendiri, dalam hal Xiulian semua tidak berpengaruh, kuncinya ialah anda
tidak boleh berketerikatan. Orang Tionghoa mengatakan saya suka sekehendak hati,
makin sekehendak hati makin baik, kotor serabutan, betapa memudahkan. Saya rasa ini
tidak baik. Pengikut Dafa harus memberikan sebuah contoh yang baik bagi orang lain,
penuh martabat bagaikan sebuah wujud manusia. Ketika saya memberi pelajaran dan
berceramah Fa di daratan Tiongkok, saya selalu berpakaian sangat formal,
sesungguhnya saya lakukan untuk diperlihatkan kepada kalian. (Tepuk tangan) Karena
ada orang beranggapan memberi teladan lebih baik daripada memberi wejangan,
perkataan ini betul atau tidak sementara tidak dibicarakan dulu, memang ada orang justru
ingin meniru Shifu, Shifu berpakaian apa saya juga berpakaian apa, (Hadirin tertawa)
maka saya seyogianya lebih memerhatikan sedikit penampilan, dengan demikian anda
sekalian juga lebih memerhatikan sedikit. "Revolusi besar kebudayaan" benar-benar telah
merusak kebudayaan Tiongkok sampai terlalu menyedihkan, peradaban selama lima ribu
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tahun dalam beberapa tahun saja sudah dimusnahkan. Oleh sebab itu orang-orang
Tionghoa harus memerhatikan sedikit dalam hal penampilan dan gaya, praktisi Barat juga
jangan memandang seseorang dari penampilannya. Praktisi orang Timur harus lebih
mengindahkan dalam hal tingkah laku. (Tepuk tangan) Apa pun juga tidak boleh melewati
batas.
Pengikut: Di masa pelurusan Fa, bagaimana kita memandang sesuatu yang dapat
menimbulkan pengaruh buruk bagi manusia biasa?
Shifu: Memang betul, di saat anda mengklarifikasi fakta sekalipun anda menjelaskannya
dengan sangat baik, namun orang lain begitu melihat anda sungguh tidak enak
dipandang, bahkan saat berbicara juga terselip kata-kata yang tidak sopan, maka orang
lain akan menganggap anda tidak dapat dipercaya, oleh sebab itu klarifikasi fakta jika
tidak dilakukan dengan baik, akan menimbulkan efek yang tidak baik. Semua ini harus
diperhatikan.
Pengikut: Bagaimana kita sebagai pengikut memandang peristiwa di Argentina?
Shifu: Mengenai hal ini, saya pikir jika seseorang telah menganiaya pengikut Dafa, maka
harus temui dia. Bila perlu klarifikasi fakta maka lakukanlah; jika telah dilukai, seandainya
perlu dituntut melalui jalur hukum maka tuntutlah. Mengenai hal ini sudah ada contoh
sebelumnya, anda sekalian lihatlah bagaimana seharusnya diatasi maka lakukanlah
demikian.
Pengikut: Di saat berlatih Gong jika pikiran tidak bersih tenang, apakah dapat
membersihkan diri dengan cara seperti lima menit pertama pada pemancaran pikiran
lurus?
Shifu: Saat pikiran sendiri tidak bersih tenang atau mendapat gangguan, maka setiap
saat boleh saja memancarkan pikiran lurus. Menyelaraskan diri atau memancarkan
pikiran lurus tidak ada pembatasan waktu, setiap saat juga boleh dilakukan. Cukup
kiranya bila merasa pikiran sendiri menjadi jernih dan pikiran lurus sudah kuat.
Pengikut: Tiga hal yang dilakukan oleh pengikut Dafa, bagi pengikut cilik tuntutannya
apakah sama dengan pengikut Dafa yang dewasa?
Shifu: Ini tidak sama. Pengikut cilik berbeda dalam hal keterampilan teknik, daya
penyampaian dan tingkat menarik perhatian di masyarakat, masih tidak dapat disamakan
tuntutannya. Anak kecil dan orang dewasa memang berbeda, anak kecil tentu ada kondisi
mereka sendiri. Hal ini dulu sudah saya bicarakan banyak kali.
Pengikut: Anda telah berbicara hampir tiga jam, sungguh Shifu telah berjerih payah,
banyak pengikut berharap Shifu minum seteguk air. (Tepuk tangan)
Shifu: Tidak apa-apa. Saya pikir lembaran pertanyaan ini masih banyak, yang sifatnya
mengulang saya tidak sebutkan lagi.
Pengikut: Ada praktisi mengatakan aksi duduk di konsulat boleh ditunda sejenak, yang
penting di Manhattan.
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Shifu: Di mana pun juga penting, di mana pun tidak boleh diremehkan. (Tepuk tangan)
Pengikut: Kami suami istri berdua adalah pengikut, mempunyai seorang anak laki-laki
berumur 10 tahun, dia telah mengikuti sekolah Minghui selama tiga tahun, tetapi masih
sering berkelahi dan berdusta, tata kesopanannya tidak baik.
Shifu: Anak kecil kadang-kadang masih memiliki ciri khas mereka, orang-orang yang
berhubungan juga membawa pengaruh bagi dia. Umat manusia adalah sebuah kolam
celup raksasa, di dalam kolam celup tersebut siapa yang tidak sampai ternoda, maka dia
adalah Dewa. Sekalipun pengikut Dafa sedang Xiulian, sekali-sekali juga harus sering
mencuci dan menyikat diri sendiri, anak kecil lebih-lebih demikian.
Ada lagi, jika orangtua dalam suatu aspek terdapat masalah juga akan terwujud
pada anak kecil, juga akan diwujudkan kepada pengikut Dafa, kepada orangtua untuk
dilihat. Hal tersebut tidak lebih banyak dibicarakan, bagaimanapun dia adalah anak kecil.
Pengikut: Bahasa Korea pernah suka menggunakan huruf mandarin, tetapi memasuki
masa modern, cenderung hanya menggunakan huruf korea, hal ini juga menimbulkan
gangguan tertentu bagi penyebaran Falun Gong secara luas. Mohon dijelaskan.
Shifu: Saya ingat dahulu di daerah Asia, selain di Arab dan India, daerah lainnya semua
menggunakan huruf mandarin atau setengah menggunakan huruf mandarin, karena ada
banyak sekali orang Tionghoa di sana. Orang Tionghoa berdagang, bahkan menjadi
pejabat pemerintah, maka sekolah orang Tionghoa juga sangat banyak. Dahulu di daerah
Asia, bahasa Tionghoa digunakan secara umum, baik itu berdagang maupun pertukaran
budaya, dalam berbagai aspek juga lebih mudah. Akan tetapi kekuatan lama justru ingin
menghalangi orang-orang di dunia memperoleh Fa, bersamaan juga menciptakan tingkat
kesulitan bagi saya dalam pelurusan Fa, maka dia telah menyuruh partai X melakukan
suatu hal yang sangat buruk.
Kekuatan lama merasa, dengan menggunakan bahasa Mandarin, manusia terlalu
mudah untuk memperoleh Fa, Falun Gong terlalu mudah untuk menyebar luas di dunia,
hal yang ingin dilakukan oleh kekuatan lama akan tak terkendali jadinya. Untuk
melakukan apa yang ingin mereka lakukan, maka mereka memanfaatkan konsep bangsa
pada manusia untuk memberlakukan kebudayaan pribumi, menciptakan sejumlah kode,
bahkan Dewa tidak menganggap itu sebagai huruf. Pernah satu kali partai komunis
Tiongkok di saat menghadiri rapat besar negara partai komunis yang diselenggarakan di
Uni Soviet saat itu, mereka menyatakan secara terbuka, bahwa orang Tionghoa kami ada
sekian banyak di daerah Asia Tenggara, jumlahnya sangat besar, asalkan kami sekali
menyerukan, maka di situ akan menjadi negara partai X. Anda sekalian tahu, saat itu
dalam rapat ada banyak wartawan, seketika berita ini disebarkan ke seluruh dunia, rapat
masih belum selesai, di daerah Asia tenggara sudah mulai anti Tionghoa secara besarbesaran. Tahukah anda sekalian bagaimana munculnya "Anti Tionghoa" itu? Dengan
demikianlah dia muncul. Terutama negara di Asia selatan, sekolah yang dikelola oleh
orang-orang Tionghoa semuanya dihapus, orang Tionghoa semuanya harus ganti nama
mereka dengan marga dan nama dari penduduk setempat, bahasa mandarin dilarang
dipergunakan, dan juga ada banyak negara membuat peraturan, dalam undang-undang
dasar negara ditentukan tidak boleh menggunakan bahasa mandarin, oleh sebab itu
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sekarang telah menyebabkan tingkat kesulitan yang sangat besar bagi orang-orang di
sebagian daerah untuk belajar Fa dan memperoleh Fa.
Tentu saja, kekuatan lama tidak terpikir akan keampuhan Dafa. Bukan saja di
daerah benua Asia, orang-orang di seluruh dunia juga dapat menggunakan huruf bahasa
yang berbeda menerjemahkan Dafa, lagi pula tidak peduli huruf bahasa yang bagaimana,
kandungan makna Dafa tidak terpengaruh. Tetapi bagi mereka yang termasuk kelompok
pertama menjadi pengikut Dafa di masa pelurusan Fa, rintangannya sangat besar, bagi
orang yang memperoleh Fa pada masa awal, gangguannya juga cukup besar.
Pengikut: Materi klarifikasi yang disebarkan di Hongkong, di dalamnya terdapat sejumlah
kisah tentang "menyebut Dafa baik di dalam hati, penyakit segera sembuh," pernah
menyebabkan wisatawan dari daratan Tiongkok salah paham, beranggapan kami
mempropagandakan agar orang yang berpenyakit tidak perlu minum obat, dengan
menyebut Dafa baik di dalam hati, maka penyakit akan membaik, akan sembuh.
Shifu: Menyebut "Dafa baik" bukan saja efektif bagi manusia biasa, juga efektif bagi
pengikut Dafa untuk membersihkan pikiran. Bila anda membuat seluruh sel dalam tubuh
juga menyebut Dafa baik, anda akan menemukan seluruh bagian dalam tubuh sedang
bergetar. (Tepuk tangan) Karena yang tersentuh oleh penyebutan itu adalah Fa, maka
baru mempunyai kemampuan yang begitu besar. Tetapi saya pikir klarifikasi fakta secara
bijaksana adalah paling baik, pada daerah di luar daratan, anda sekalian tidak perlu
berbuat demikian, juga tidak perlu mengklarifikasi fakta secara demikian. Lingkungan di
sini sangat longgar, anda sekalian boleh menjelaskannya atas dasar prinsip dalil.
Dikarenakan lingkungan di daratan Tiongkok itu berbeda, di tengah propaganda
kebohongan, tingkat keracunan orang-orang berbeda sehingga pengenalan mereka
terhadap Falun Gong juga berbeda, di samping itu orang-orang di daratan juga memiliki
latar belakang budaya pengenalan tertentu terhadap Qigong, maka terhadap rakyat
umum di daratan boleh dilakukan secara demikian. Terhadap kota-kota atau daerah di
luar daratan tidak usah dilakukan demikian, di Hongkong juga tidak perlu dilakukan
demikian, cukup kiranya anda sekalian klarifikasi fakta dengan terbuka dan penuh
martabat.
Pengikut: Ketika menyebarkan Fa dan mengklarifikasi fakta, ada orang Barat awam
terharu, mengantarkan snack dan buah untuk praktisi. Mohon tanya, apakah layak
diterima? Hal ini sudah banyak kali didiskusikan, para praktisi masing-masing memegang
pendapatnya yang berbeda.
Shifu: Ini harus dilihat keadaannya. Jika orang benar-benar memberikan anda sesuatu
dengan ikhlas hati, dan anda menolaknya mentah-mentah, ini sungguh adalah kurang
sopan. Karena bukan barang berharga, setelah berterima kasih kepadanya, boleh juga
diterima, tetapi lakukanlah menurut keadaan. Ada orang mengantarkan banyak barang,
sungguh tidak enak diterima. Lakukanlah menurut keadaan, atau beri dia uang juga boleh.
Ada orang sungguh-sungguh timbul niat baik dari dalam hati, melihat anda kedinginan,
lalu dibelinya sedikit kopi atau makanan dan diberikan kepada kalian, maka anda
berterima kasihlah kepadanya. Jika anda ingin memberikan dia uang juga boleh, bila dia
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tidak terima, anda banyak-banyaklah berterima kasih kepadanya. Hal-hal ini ditangani
menurut keadaan.
Pengikut: Dewasa ini ada beberapa media umum dan pengelola TV ingin membuat
program tentang Dafa, mereka berharap dapat memperoleh sejumlah dokumentasi
sejarah. Mohon tanya Shifu, bagaimana kita menanganinya?
Shifu: Itu harus dilihat apa yang mereka ingin liput. Jika ingin meliput acara pawai kita,
meliput peragaan penyiksaan kita, itu silakan saja, karena ini memang terbuka untuk
umum. Jika dia ingin meliput kehidupan kalian yang spesifik, bagaimana kalian belajar Fa
dan Xiulian, saya pikir hindarilah hal-hal tersebut. Mengapa dihindari? Karena anda tidak
tahu apa tujuannya, patokan dia apa. Lagi pula belajar Fa dan Xiulian merupakan hal
yang amat serius, bila diangkat menjadi bahan komentar di tengah manusia biasa juga
adalah sikap yang tidak serius, dengan demikian dihindari saja, orang-orang juga sulit
memahami.
Tadi saya bicarakan perihal orang Xiulian kotor serabutan, saya masih ingin
menegaskan sejenak, kalian jangan timbul keterikatan hati. Ada yang berpikir, oh, bendabenda yang kotor dan serabutan itu dapat berubah menjadi benda yang baik, kalau begitu
saya juga jadi kotor saja. (Hadirin tertawa) Saya ingin mengatakan dengan jelas, itu
adalah Fu Yuanshen yang memperoleh! Oleh sebab itu anda sekalian jangan meniru
mereka, sekalipun benar dapat berubah menjadi benda yang baik, dan Zhu Yuanshen
juga dapat memperoleh, Dafa juga bukan kultivasi dengan cara demikian. Wahai pengikut
Dafa, saya beri tahu kalian, masa depan kalian segala apa pun juga ada. (Tepuk tangan)
Pengikut: (Terjemahan) Saya masih belum melakukan dengan baik pekerjaan klarifikasi
fakta kepada anggota keluarga, dengan demikian juga belum menjelaskan hal
pembuktian kebenaran Fa yang saya lakukan. Saya ingin agar mereka tahu "Falun Dafa
baik," saya tidak melangkah ke sisi ekstrem. Mohon petunjuk Shifu, bagaimana
menjelaskan kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang kami lakukan? Saya juga
ingin mewakili praktisi dari negara yang berbahasa Spanyol kirim salam kepada Shifu!
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan) Sesungguhnya di dalam
masyarakat Barat, Xiulian dari orang Tionghoa ini sangat asing bagi mereka. Di saat
mulai pengajaran saya juga berpikir: dalam tingkat pemahaman mereka dapat mencapai
kondisi macam apa? Bagaimana pandangan orang-orang di masyarakat? Sesungguhnya
walaupun perbedaan kebudayaan yang menyebabkan mereka asing terhadap cara
penampilan konsep dan cara pengenalan jalan menuju Dewa, namun kebaikan yang
ditampilkan oleh orang Xiulian serta energi positif yang ditampilkan oleh Dafa, dapat
membuat siapa pun juga merasa nyaman. Perihal kultivasi Dafa sama dengan klarifikasi
fakta, harus berangsur-angsur dibicarakan dengan anggota keluarga, bicarakan dulu apa
gerangan Dafa, perlahan-lahan bicarakan lagi bahwa anda sendiri juga sedang belajar.
Sesungguhnya saya pikir juga tidak apa-apa, seringkali dikarenakan pemikiran dari
perasaan diri sendiri.
Bicarakan dengan terbuka dan penuh martabat, jangan sekali-kali berbicara tinggitinggi, walaupun sanak keluarga anda, anda katakan saya tidak ingin mengelabui dia,
saya harus utarakan seluruhnya yang ada. (Hadirin tertawa) Shifu bukan menyuruh anda
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untuk berbohong, saya seyogianya katakan anda jangan berbicara tinggi-tinggi, jika tidak,
anda akan membuat dia terkejut ketakutan. Karena pengenalan terhadap Dafa adalah
selangkah demi selangkah, anda seketika berbicara sangat tinggi, dia akan terkejut
ketakutan. Anda boleh katakan, bahwa Fa ini sangat baik, efeknya terhadap kesehatan
tubuh seseorang sangat baik, juga bermanfaat bagi fisik dan mental seseorang, membuat
moralitas manusia kembali meningkat. Buku ini sangat baik, coba anda bacalah, atau
anda memahaminya? Bicarakan dari yang paling dangkal. Biarlah dia sendiri memahami
dan membacanya. Karena "Zhuan Falun" membicarakan prinsip mulai dari manusia
sebagai kehidupan pada tingkat paling rendah, maka dari "Zhuan Falun," orang-orang
dapat mengenali Fa. Anda harus bicarakan dari tingkat rendah, anggota keluarga yang
tidak mengerti jadi tidak akan menentang. Jika anda berbicara sangat tinggi, sekali mulai
anda sudah membicarakan perihal Buddha, membicarakan alam semesta yang lebih
besar, mereka akan mengatakan anda berpenyakit. (Hadirin tertawa) Karena mereka
benar-benar mungkin tidak dapat menerima. Lagi pula dalam agama Barat ada
pengertian "satu Tuhan," mengenali alam semesta hanya ada satu Tuhan, maka bagi
mereka sangat sulit untuk menerima. Pengenalannya harus dimulai sedikit demi sedikit
baru betul.
Pengikut: Salam untuk Shifu! Mohon tanya, kelak huruf Tionghoa apakah akan menyatu
dalam bentuk asli yang rumit? Terima kasih.
Shifu: Hal ini tidak saya pikirkan. Sesungguhnya huruf bentuk rumit yang digunakan
sekarang, juga adalah hasil perkembangan dari huruf yang paling kuno di masa lampau,
ia juga berubah setahap demi setahap hingga taraf semacam ini. Sejak mulainya
kebudayaan manusia pada periode ini, yang paling awal adalah huruf Jia Gu (huruf yang
diukir di atas kulit keras atau tulang), kemudian Da Zhuan, Xiao Zhuan (huruf kaligrafi
kuno), berlanjut ke Li Shu (tulisan kaligrafi), sesudah itu Kai Shu (tulisan biasa dalam
kaligrafi), setelah Kai Shu sudah tidak ada perubahan yang terlalu besar. Tentu saja
sampai masa akhir-akhir ini muncul banyak gaya huruf seni, huruf tebal, huruf cetak Song.
Perihal bentuk rumit atau bentuk sederhana, sebagai orang Xiulian asalkan saat ini dapat
memahami Fa sudah cukup, tidak usah pedulikan hal tersebut, itu adalah urusan manusia
di kemudian hari. Sekalipun itu adalah hal yang ingin Shifu kerjakan nanti, juga tidak ada
hubungan dengan pengikut Dafa, setelah mencapai kesempurnaan untuk apa masih
memedulikan urusan di tempat manusia ini? Sama sekali tidak ada arti apa-apa lagi.
Jangan memedulikan hal-hal tersebut, bila banyak dipikir juga adalah keterikatan. Urusan
nanti biarlah nanti dibicarakan.
Pengikut: Setiap hal dijalani dengan lurus dan semaksimal mungkin menyesuaikan
kondisi masyarakat manusia biasa, bagaimana itu ditangani? Misalnya meminjam kredit
untuk perkembangan media, atau seperti usaha multi level marketing (MLM) yang
menjadi polemik di antara sesama praktisi?
Shifu: Pengikut Dafa tidak boleh melakukan hal buruk. MLM di masyarakat Barat
sekarang sudah tidak ada. Itu adalah sesuatu yang menipu orang, mengeruk bonus
dengan selapis demi selapis, orang yang makin akhir dirugikan makin berat.
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Pengikut Dafa ingin usaha MLM? Pikiran anda seharian menyusup ke sana untuk
memperdaya uang orang lain, betulkah demikian? Tentu tidak betul. Anda bukan
berusaha secara wajar. Ada kehilangan ada perolehan, barang ditukar uang, apa yang
anda lakukan di sana? Itu adalah memutar otak untuk menggaet uang orang lain. Tidak
boleh melakukan hal tersebut. Saya sejak dini sudah membicarakan hal ini, MLM tidak
boleh dilakukan, siapa yang melakukan dia bersalah. Di antara pengikut Dafa di daratan
Tiongkok, siapa yang mempraktekkan MLM berarti sedang merusak bentuk Xiulian
pengikut Dafa, kelak dia harus menanggung segala akibatnya. (Tepuk tangan)
Perihal meminjam kredit dari bank untuk perkembangan media, hal ini juga saya
tidak menyetujui. Karena pengikut Dafa sanggup menangani pekerjaan media atau
menulis artikel, sekalipun anda menyuruh dia berada pada garis terdepan. Namun untuk
berdagang sesuatu, mencari sedikit iklan adalah sangat sulit, karena kalian sudah tidak
begitu terbiasa berhubungan dengan masyarakat manusia biasa. Maka sekali anda telah
meminjam kredit lalu dengan apa membayarnya? Iklan dalam media tidak berhasil
diperoleh, anda masih ingin meminjam kredit? Bila anda ingin membayar, tentu harus
diambil dari penghasilan iklan, dari keuntungan surat kabar. Maka saya tidak menyetujui
kalian meminjam kredit. Jangan sekali-kali menunggak hutang, anda sekalian jangan
menunggak hutang.
Pengikut: Semenjak Shifu mengatakan harus banyak membantu praktisi di daratan, saya
sering menelepon sesama praktisi yang Xiulian dengan menunggu di rumah, namun
mereka masih tetap tidak dapat melangkah ke luar. Pengikut sangat cemas terhadap
mereka, terutama pelurusan Fa sudah memasuki babak akhir. Mohon tanya Shifu saya
harus bagaimana membantu mereka?
Shifu: Membantu sesama praktisi memang harus, tidak ingin meninggalkan seseorang,
ini tidak salah. Tetapi bila mereka sungguh tidak dapat melangkah ke luar, anda juga
terhitung sudah berusaha dengan sepenuh hati. Sesungguhnya lihatlah di mana simpul
yang mengikat di dalam hati mereka, lihat di mana dia terhalang. Temukan simpul di
hatinya, temukan tempat di mana ia terhalang, dengan demikian mungkin dapat diatasi.
Tetapi ada banyak orang, saya pikir dikarenakan takut. Sebagai seorang Dewa, seorang
yang Xiulian, takut itu adalah sebuah keterikatan besar, tidak disingkirkan sungguh tidak
benar. Oleh sebab itu, lihat saja menurut keadaan mereka, tetapi bila benar-benar sudah
tidak ada harapan juga tidak ada cara lain. Ada orang justru tidak ingin mengubah diri dari
besi menjadi baja, tidak berbuat sebagaimana mestinya. Dahulu di antara orang Xiulian,
tidak ada kasus seperti ini, siapa yang memedulikan anda, jika sudah tidak ada harapan,
tidak berbuat sebagaimana mestinya, maka jatuhlah dia, pulang saja ke rumah, begitulah
jadinya, tidak ada ketentuan saya harus menyelamatkan anda. Hanya pengikut Dafa baru
dapat berbuat demikian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Selama dua bulan, kami menemukan orang-orang kalangan menengah dan
bawah di New York banyak yang menerima brosur, sedangkan 70% tokoh arus utama
dalam masyarakat masih belum menerima materi klarifikasi. Bagaimana kita menerobos?
Jika pola pakaian kita seperti hari ini begini formal, apakah akan mengubah keadaan?
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Shifu: Bukan ini masalahnya. Persis seperti masalah yang saya katakan tadi: orangorang Tionghoa di berbagai perusahaan, juga telah diracuni oleh propaganda
kebohongan dari kelompok berandal jahat yang menganiaya Dafa, mereka yang tidak
mengerti fakta sebenarnya sedang membantu kejahatan menyebarkan racun di situ,
merekalah yang terutama menyebabkan hal ini. Jika ingin menyelesaikan masalah maka
harus diselesaikan dari pangkalnya ini. Karena orang Amerika merasa mereka adalah
rekan sejawat, tingkat kepercayaannya juga tinggi, dengar pada perkataan mereka,
akibatnya dia tidak tahu bahwa dia juga teracuni.
Pengikut: Banyak negara Asia yang dekat dengan daratan Tiongkok mengalami banyak
gangguan. Mohon tanya Shifu, pengikut dari Barat bolehkah pergi ke sana membantu
memperbaiki keadaan?
Shifu: Praktisi di negara-negara tersebut pada dasarnya juga sedang melakukan sesuatu,
tetapi pemerintah dari negara tertentu sangat takut terhadap partai komunis Tiongkok,
maka ada sebagian negara pemerintahnya berpenampilan sangat tidak baik. Jika kalian
masih sibuk dengan pekerjaan lain maka tunda dulu, jika anda mengatakan saya ada
waktu melakukannya, maka anda boleh pergi coba melakukannya. Saya hanya dapat
mengatakan pergi coba melakukannya. Penampilan negara-negara tersebut sama seperti
seseorang yang tidak berbuat sebagaimana mestinya.
Pengikut: Pengikut Dafa Australia kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Mohon tanya Shifu bagaimana menangani dengan baik hubungan klarifikasi
fakta di setiap negara dan di tempat lokal, serta klarifikasi fakta terhadap penduduk kota
New York dan makhluk hidup di kota Beijing.
Shifu: Di mana pun juga penting, kondisi anda cocok di mana untuk mengklarifikasi,
maka anda lakukanlah di situ.
Pengikut: Seluruh Pengikut Dafa Singapura kirim salam kepada Shifu. Pengikut Dafa
Indonesia berpesan, bila ketemu Shifu, tolong sampaikan salam kepada Anda.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan)
Pengikut: Mohon tanya Shifu, konflik antara sesama manusia dan konflik antara sesama
orang Xiulian apakah sama? Mengapa saya melihat konflik sesama orang Xiulian
sepertinya sulit untuk diselesaikan? Secara permukaan rukun harmonis, di belakang
saling merasa tidak adil, jika lama terus berlanjut bagaimana sebaiknya?
Shifu: Bagaimana sebaiknya? (Hadirin tertawa) Yah, bagaimana sebaiknya? Bagi orang
Xiulian, bagaimana boleh demikian? Akan tetapi saya tahu, masih perkataan saya itu:
jangan hanya melihat dalam beberapa hal penampilannya begitu mencolok,
sesungguhnya bagian yang tidak ditampilkan, dia telah kultivasikan dengan sangat baik.
Tidak dapat menyamakan dia dengan manusia biasa, lebih-lebih tidak dapat
menganggap konflik semacam mereka itu adalah konflik semata-mata, itu adalah
kesempatan bagi mereka untuk meningkat.
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Jika kalian semuanya berbaikan tanpa prinsip, satu sama lain sangat ramah, siapa
pun juga tidak akan mengusik yang lain. (Hadirin tertawa) Siapa pun juga membuat orang
lain senang, kalau begitu celakalah. (Hadirin tertawa) Benar-benar celaka, sudah tidak
dapat Xiulian lagi. Konflik di antara siapa pun juga tidak tersingkap ke luar, di antara
sesama tidak dapat saling meningkatkan diri, ini tentu bukan kelompok Xiulian.
Perbedaan terbesar antara kita dan manusia biasa ialah, meski ada konflik yang terefleksi
ke luar, tetapi kita semua dapat mencari penyebab pada diri sendiri. (Tepuk tangan)
Mutlak bukan tiada konflik yang terefleksi ke luar. Dalam aspek mana kultivasinya tidak
baik, setelah terwujud ke luar, di antara sesama akan terjadi gesekan, ketidakcocokan
atau perbedaan pendapat, maka lihatlah di mana letak permasalahannya. Setiap orang
mencari sebab diri sendiri, apakah saya terdapat sesuatu yang belum dilakukan dengan
baik? Sehingga orang lain tidak menyetujui saya? Yang lain juga berpikir, apakah saya
terdapat masalah dalam cara mengajukan persoalan? Sehingga orang lain tidak dapat
menerima? Setiap orang dapat mencari sebab pada diri sendiri, ini adalah Xiulian, jika
anda tidak mencarinya pada diri sendiri berarti anda tidak Xiulian, setidaknya dalam hal
ini anda belum menjalani kultivasi.
Memang ada manifestasi di mana konflik berlangsung lebih lama, tetapi cepat atau
lambat mereka harus dapat melihat di mana letak permasalahan pribadinya. Lebih dini
disingkirkan lebih baik daripada lambat disingkirkan, siapa pun juga tidak ingin mencapai
kesempurnaan dengan membawa konflik dan keterikatan. (Tepuk tangan)
Pengikut: Agama Buddha muncul di India, tetapi belakangan sirna di India. Sekarang di
India ada banyak kebudayaan dan bahasa yang berbeda, hal mana juga menyebabkan
Dafa sulit tersebar luas di daerah tersebut. Mohon tanya apakah ini pengaturan kekuatan
lama? Mohon Guru terhormat memberi petunjuk.
Shifu: Kasus ini sama seperti di Tiongkok. Tiongkok wilayahnya begitu luas, ada banyak
bahasa daerah orang lain juga tidak mengerti, akan tetapi semua orang menggunakan
bahasa standar, menggunakan bahasa nasional, dengan demikian semuanya mengerti.
Di India sesungguhnya juga sama, India juga mempunyai bahasa birokrasi, banyak orang
India bahkan mengerti bahasa Inggris. Dahulu orang-orang Inggris berada di sana cukup
lama, banyak orang yang lanjut usia bisa berbahasa Inggris. Berhubung penduduk India
lebih banyak, luas wilayah juga terhitung lebih besar, maka dalam hal bahasa pasti ada
perbedaan. Saya pikir untuk memperoleh Fa, ini bukan masalah. Kekuatan lama sudah
pasti menghalangi manusia memperoleh Fa.. Pengikut Dafa Tiongkok dapat mengatasi
masalah ini, pengikut Dafa India juga dapat mengatasi masalah ini.
Orang India setelah mempelajari agama lain, atau sejumlah kepercayaan lainnya,
menyebabkan mereka pada masa akhir ini berubah sangat besar. Dahulu orang India
juga sangat polos sederhana, lagi pula orang ras India ini adalah ciptaan Buddha.
Manusia di bumi semua adalah ciptaan dari Dewa yang berbeda. Persis seperti
dalam alam semesta ada sebagian Dewa yang telah memijakkan kakinya ke dalam
Triloka ini, ada kaki Buddha, kaki Tao, kaki berbagai jenis Dewa; sedangkan telapak kaki
mereka, yaitu partikel yang letaknya paling rendah itu adalah Triloka dan bumi, di atasnya
terdapat manusia yang berbeda, manusia yang berbeda berpadanan dengan perangkat
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sistem dari Dewa yang berbeda. Sakyamuni sering mengatakan bahwa kaki adalah kotor,
sesungguhnya makna yang ia katakan adalah, tempat manusia ini tingkatnya rendah.
Dengan kata lain setelah Dewa menciptakan manusia, manusia tersebut adalah sebagian
perangkat sistem dari Dewa itu, maka Dewa mau memedulikan manusia. Tetapi pada
masa belakangan ini dikarenakan pelurusan Fa, Dewa-dewa yang menciptakan manusia
telah melepaskan Triloka dan umat manusia, Dewa yang menciptakan manusia juga
harus memisahkan diri dengan Triloka, dengan demikian manusia niscaya jadi terisolasi.
Akan tetapi bentuk tubuh dari permukaan manusia, yaitu kulit manusia, masih merupakan
wujud dari jenis bangsa yang berbeda, namun sudah tidak ada hubungannya dengan
Dewa yang di atas, dapat juga dikatakan, sudah tidak mempunyai hubungan dengan
Dewa-Dewa yang dulu menciptakan manusia. Bukankah Dewa dari tingkat tinggi dalam
alam semesta berduyun-duyun turun ke bawah memperoleh Fa dengan reinkarnasi
menjadi manusia? Dengan kata lain, sekarang tubuh manusia kebanyakan sedang
dimanfaatkan oleh kehidupan yang turun dari lingkup atas untuk menjadi manusia, baju
ini sedang dipakai oleh kehidupan yang datang dari lingkup atas. Setelah sampai ke
tempat manusia ini sudah tidak dapat dikatakan dia adalah Dewa, karena dahulu
kehidupan yang telah tiba di tempat manusia ini maka selamanya sudah tidak dapat
kembali lagi, setelah sampai pada lingkup kondisi ini sudah tentu adalah kehidupan dari
lingkup kondisi ini. Dengan demikian dapat dikatakan dia adalah manusia, perbedaannya
ialah mereka datang dari tingkat tinggi. Dengan tibanya mereka di tempat ini, juga berarti,
di dalam saya menyebarkan Dafa secara luas, jika ada orang yang tidak dapat
diselamatkan, tetapi mereka tidak begitu buruk sampai harus disingkirkan, maka
kehidupan yang berasal dari Dewa ini akan selamanya berada di sini menjadi manusia;
itu pun masih harus dengan ketentuan dia tidak berbuat dosa terhadap Dafa, dan bukan
orang yang sangat buruk, mereka akan menjadi manusia pada periode berikutnya di saat
benar-benar dimulainya manusia masa mendatang.
Umat manusia sekarang bukan merupakan tingkatan yang ada semula secara abadi
dalam alam semesta. Triloka diciptakan demi pelurusan Fa, tak peduli ia telah melalui
sejarah yang berapa lama, kehidupan di sini adalah kehidupan yang diperuntukkan bagi
pelurusan Fa serta berada bersamaan pelurusan Fa. Dewa menuntun manusia
menciptakan kebudayaan, menciptakan perilaku manusia, pikiran manusia dan struktur
jiwa manusia. Proses tersebut adalah sejarah yang berlangsung demi menghasilkan
pelurusan Fa, adalah eksis demi pelurusan Fa, adalah zaman yang tiada hentinya
mengubah manusia demi pelurusan Fa. Dapat juga dikatakan, manusia sesungguhnya
bukan kehidupan yang sesungguhnya pada tingkat ini dalam alam semesta. Eksistensi
jiwa dan masyarakat dari tingkat manusia ini adalah diciptakan dengan mempunyai tujuan.
Jika penampilan manusia baik di dalam pelurusan Fa kali ini, manusia tentu memiliki
kemujuran. Karena Dafa pernah diajarkan di sini, maka sejarah yang sesungguhnya dari
kehidupan di tingkat ini--manusia akan benar-benar dimulai pada masa mendatang, Dafa
akan menciptakan jiwa manusia bagi masa mendatang pada tingkat ini, dengan kata lain,
di masa mendatang benar-benar akan ada manusia, tingkatan tersebut akan selamanya
menjadi satu bagian dari struktur alam semesta, tingkatan tersebut selamanya termasuk
satu bidang tingkatan dari alam semesta. (Tepuk tangan) Oleh sebab itu bagi orangorang yang tidak berdosa terhadap Dafa namun juga tidak berkultivasi Dafa, kelak akan
selamanya menjadi manusia di tempat ini.
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Dunia manusia sekarang ini benar-benar sangat menakutkan, dahulu siapa pun
tidak ada yang berani datang. Setelah datang niscaya masuk dalam kesesatan, sekali
otaknya dicuci, Dewa yang lebih tinggi sekalipun juga sudah tidak tahu apa-apa lagi
setibanya di sini. Setelah masuk ke dalam prinsip yang berbalikan pada dunia manusia, di
bawah dorongan kepentingan dan Qing manusia di dunia, apa pun juga dapat dilakukan
oleh manusia. Suatu kehidupan hanya dapat makin lama makin rusak di tempat ini, sulit
untuk melepaskan diri. Qing itu di dalam bidang tingkatan manusia ini perwujudannya
persis seperti air, lebih kecil dari partikel air yang terlihat oleh manusia, densitasnya
sangat besar. Dia adalah suatu Dewa, namun dia tanpa bentuk, disebut "Qing," dia
adalah suatu Dewa yang diciptakan pada saat penciptaan Triloka, dia memang
memerankan fungsi yang demikian. Kehidupan apa pun di tempat ini asalkan dia
terbentuk oleh partikel dalam Triloka, semua juga terendam di dalamnya. Molekul pada
tubuh manusia bila dilihat secara mikroskopis, ia adalah butiran partikel yang sangat
besar, di antara butiran partikel terdapat celah. Maka manusia terendam di situ, celahcelah molekul pada tubuh manusia, bahkan celah di dalam molekul semuanya berada di
tengah Qing, sama seperti air terendam di sana. Siapa yang mengatakan tidak terbawa
oleh Qing? Dapat melangkah ke luar dari Qing, dia niscaya adalah Dewa. (Tepuk tangan)
Anda merasa senang, tidak senang, anda suka sesuatu, tidak suka sesuatu, anda marah,
reaksi apa pun dari perasaan anda, anda gemar pada sesuatu benda, anda gemar pada
suatu pekerjaan, anda ingin makan sesuatu, segala-galanya ini, semuanya bersumber
dari Qing itu.
Tubuh permukaan manusia, meskipun datang dari kehidupan tingkat tinggi, tetapi
tubuh permukaan manusia masih terbentuk oleh padi-padian dan makanan dari ruang
dimensi ini, permukaan yang terlihat oleh kalian juga sangat rumit. Manusia mempunyai
sebuah tubuh sejati. Tentu saja Fa ini seharusnya diutarakan nanti, termasuk Fa dalam
Triloka. Struktur yang membentuk tubuh manusia sangat rumit. Ketika manusia dilahirkan,
Dewa alam baka yang menangani reinkarnasi manusia akan memberikan kepada
manusia selembar kulit manusia. Sedangkan kulit manusia ketika itu sangat kecil,
perwujudannya dalam ruang dimensi itu sangat kecil. Pada saat berbentuk janin, dia akan
terus-menerus ditopang menjadi besar seiring materi yang diberikan oleh orang tua dari
ruang dimensi ini, orang menyebutnya sebagai gizi, proses pembesaran ini juga adalah
proses pertumbuhannya. Sebab dia menjadi besar adalah dikarenakan dia terus-menerus
mengisikan diri dengan materi dari ruang dimensi ini, yang membuat kulit sejati ini tiada
hentinya ditopang menjadi besar. Proses pertumbuhan setelah manusia dilahirkan juga
sama, makanan manusia apa pun yang anda makan, juga akan membuat tubuh ini
bertumbuh besar, pertumbuhan anda sesungguhnya adalah kulit sejati sedang ditopang
menjadi besar oleh sel-sel yang terbentuk dari makanan setelah lahir. Dengan demikian
di saat manusia meninggal secara umum, kulit sejati itu akan ditarik pergi, karena dia
lebih mikroskopis dari materi paling permukaan ini, begitu Dewa mengambilnya akan
segera diambil pergi. Sekali kulit sejati diambil pergi, tubuh permukaan ini niscaya mulai
membusuk, lalu tercerai-berai, karena dia adalah terbentuk oleh materi di bumi pada
ruang dimensi ini, dia harus kembali ke atas bumi, maka dia akan membusuk di sini.
Saya sedang membicarakan Fa dalam Triloka. (Shifu tersenyum) (Hadirin tertawa,
tepuk tangan) Sebagai permukaan pada manusia memang suka mendengarnya, tetapi
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tidak ada manfaat bagi Xiulian tingkat tinggi. Dapat juga dikatakan, apa yang saya
katakan tadi, sesungguhnya adalah kehidupan yang datang dari lingkup atas sekarang
sedang memakai baju ini--kulit manusia, yaitu tubuh manusia yang permukaan ini.
Karena wujud permukaan manusia diciptakan oleh Dewa pada masa lampau, dahulu
senantiasa mempunyai kaitan dengan Dewa tersebut, maka secara dasar adalah wujud
dari Dewa tersebut, banyak persamaannya hanya sedikit perbedaan. Setiap orang dapat
memiliki wujud yang berbeda, tetapi secara keseluruhan persis adalah wujud dasar dari
Dewa tersebut. Maka Dewa yang berbeda telah menciptakan manusia yang berbeda,
karena masa pelurusan Fa dimulai, mereka semua telah melepaskan manusia. Ada yang
mengatakan saya adalah orang dari bangsa anu, sesungguhnya dalam pandangan mata
Dewa anda bukan dari bangsa mana pun, anda semata-mata hanya tubuh permukaan ini
masih memiliki wujud dari suatu bangsa, sedangkan anda yang sesungguhnya bukan
demikian, anda sangat mungkin reinkarnasi dari bangsa lain, ada banyak kehidupan juga
datang dari atas langit.
Karena saat Dewa menciptakan manusia bukan di atas langit, melainkan diciptakan
di atas bumi, dengan kata lain mereka diciptakan dengan menggunakan materi di atas
bumi. Dalam "Perjanjian lama" sepertinya terdapat perkataan yang begini, Yahwe telah
menciptakan manusia dengan menggunakan tanah. Sesungguhnya molekul adalah satu
di antara lapisan partikel permukaan yang paling rendah dalam alam semesta, dengan
kata lain, dalam pandangan mata Dewa satu lapisan partikel ini adalah bumi, yaitu tanah.
Karena materi di tempat mereka itu semua adalah saripati dari materi alam semesta,
alam semesta makin ke bawah makin rendah, butiran materi makin besar makin kasar,
yaitu makin tidak baik, dalam penglihatan mereka juga makin kotor, oleh sebab itu, dalam
pandangan mata Dewa, langit dan bumi sama sekali adalah hal yang berbeda dari
anggapan manusia. Manusia mengatakan telah naik ke atas langit, sesungguhnya anda
hanya naik ke atas atau jalan jauh di antara molekul, anda masih belum meninggalkan
ruang dimensi dari lapisan molekul ini, maka belum berada di langit yang sesungguhnya.
Langit yang dimaksud Dewa adalah terbentuk dari partikel mikroskopis, itu barulah langit
yang sesungguhnya.
Ilmuwan mengatakan mana ada Dewa? Teleskop kita ini telah menyoroti seluruh
langit ini, mana ada Dewa? Karena itu bukan langit yang sesungguhnya, itu adalah langit
menurut konsep manusia. Itu bukanlah langit sesungguhnya yang disebut oleh para
makhluk hidup dalam alam semesta. Planet bumi ini juga bukan merupakan pengertian
seutuhnya dari bumi yang sesungguhnya. Manusia melihat bumi, oh, ini adalah bumi, ini
adalah bumi kita, kita berpijak di atas bumi, bumi ini adalah bulat. Dewa mengatakan
tidak bulat. Bagaimana ini dikatakan tidak bulat? Kami melihatnya lebih jelas daripada
Dewa. Tetapi coba anda sekalian pikirkan, Dewa menganggap molekul adalah tanah di
atas bumi, ruang dimensi tingkat ini bukankah ia merupakan materi yang terbentuk oleh
molekul? Bukankah udara yang tak terlihat oleh mata kita ini adalah terbentuk oleh
molekul? Di dalam udara masih terdapat ratusan juta materi yang menyerupai udara
tersebar memenuhi Triloka, hanya saja mata ini tidak dapat melihat molekul hingga
partikel yang lebih kecil, akan tetapi dia mengisi dengan padat segala sesuatu pada
ruang dimensi ini, manusia tak lain ialah terbenam di dalam tumpukan molekul dan
partikel yang lebih kecil. Bentuk permukaan yang ada di atas dunia manusia semuanya
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adalah bentuk-bentuk berlainan yang diciptakan oleh materi permukaan yang terbentuk
dari molekul, ada yang diciptakan oleh Dewa, ada yang diciptakan oleh manusia. Yang
diciptakan oleh manusia misalnya gedung ini; yang diciptakan oleh Dewa misalnya air,
batu, tanah, udara, logam, tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia, masih ada bintangbintang di atas langit dan juga bumi. Manusia semata-mata mengenali dunia di dalam
ruang dimensi yang terbentuk oleh partikel dari tingkatan tersebut, mengenali alam
semesta di dalam ruang dimensi yang sangat sempit ini, langit dan bumi yang dianggap
manusia, itu bukanlah langit dan bumi yang sesungguhnya. Planet bumi dan udara sama
juga terbentuk oleh molekul, dalam pandangan mata Dewa, semua itu adalah bumi.
Secara mikroskopis, ruang dimensi yang terbentuk oleh partikel dari tingkatan tersebut
dengan sendirinya adalah bumi, sedangkan lingkup alam yang terbentuk oleh partikel
lebih mikroskopis, itu barulah langit yang sesungguhnya.
Tadi berbicara perihal orang India adalah ciptaan Buddha, tutur kata dan tingkah
laku mereka sangat mirip dengan gaya Buddha, dahulu bahkan lebih mirip. Dalam
masyarakat modern, dikarenakan masalah ras manusia, juga telah terjadi sedikit
kekacauan. Orang Arab, orang Tionghoa dekat dengan India, sehingga orang India pada
masa akhir ini sebagian besar memiliki darah campuran. Orang India masa lampau
sangat murni, kalian coba lihat orang India di saat menarikan tarian bangsa mereka, gaya
tangan dan pose mereka, sangat mirip dengan isyarat tangan Buddha, sangat mirip
dengan gaya Buddha, saya merasa sangat mirip sekali. (Tepuk tangan)
Pengikut: Belakangan ini di Rusia terjadi beberapa kasus penyerangan teror terhadap
wisatawan, sehingga banyak orang sudah tidak ingin mendengar penganiayaan teror
yang terjadi di daratan Tiongkok.
Shifu: Ini juga merupakan sejenis gangguan. Tidak apa-apa, anda sekalian bila harus
mengklarifikasi fakta maka lakukanlah, dia itu sesungguhnya ingin mengganggu. Jangan
terpengaruh oleh gangguannya, anda sekalian masih seperti biasa harus bagaimana
melakukan maka lakukanlah begitu. Sementara sulit, tidak akan terus sulit dalam jangka
panjang.
Pengikut: Mengenai penggantian huruf, apakah hanya sebatas buku-buku Dafa? Karena
saat mengelola media…
Shifu: Perihal artikel untuk manusia biasa yang anda tulis, semua ini jangan diganti, jika
manusia biasa tidak mengerti melihatnya, ini tentu tidak benar. Sekarang ini tidak
berkaitan dengan urusan manusia biasa.
Pengikut: Saya mempunyai sebuah karma pikiran yang tidak baik, saya selalu tidak
mengakuinya, juga terus menyingkirkannya. Tetapi sudah melewati satu periode waktu
yang sangat lama tetap tidak dapat disingkirkan. Saya juga dapat mengenali dengan jelas
bahwa dia bukanlah saya pribadi.
Shifu: Jika itu sangat buruk, maka anda berantaslah. Kadang-kadang diterapkan sebuah
cara lain, hasilnya juga sangat baik, belum tentu dengan cara penanganan yang ekstrem.
Anda boleh memancarkan sebuah pikiran begini: "Alam semesta berada di tengah
pelurusan Fa, yang tidak mengganggu saya membuktikan kebenaran Fa, semua juga
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dapat saya berikan sebuah pengaturan yang layak kepada kalian, menjadi kehidupan di
masa mendatang; yang ingin diberikan solusi kebaikan maka pergilah meninggalkan saya,
tunggu di lingkungan sekeliling saya, jika anda benar-benar tidak berdaya meninggalkan
saya, juga jangan menimbulkan efek apa pun yang mengganggu saya, kelak bila saya
dapat mencapai kesempurnaan, saya akan berikan solusi kebaikan kepada kalian;
mereka yang seutuhnya tidak baik, yang masih sedang mengganggu saya, yang menurut
standar sudah tidak dapat dipertahankan, itu hanya dapat diberantas, kendati saya tidak
memberantas kalian, Fa alam semesta juga tidak dapat mempertahankan kalian." Jika
anda memancarkan sebuah pikiran seperti ini, bagi sebagian kehidupan yang tingkatnya
sangat rendah boleh dikatakan sudah terlalu berbelas kasih. Terhadap mereka yang
masih mengganggu juga akan lebih mudah untuk diberantas.
Pelurusan Fa alam semesta tentu mempunyai standar, anda berbuat demikian siapa
pun juga tidak dapat berkata apa-apa. Prinsipnya sangat jelas, yang harus diberantas
niscaya sudah diberantas. Ada banyak benda yang rendah memang boleh seutuhnya
diberantas, secara prinsip tidak ada masalah apa pun. Tetapi setelah dilakukan demikian,
kehidupan apa pun juga tidak dapat mengatakan apa-apa lagi, yang masih melakukan hal
buruk sudah tidak ada dalih apa pun untuk membenarkan diri, semestinya bagaimana
tentu demikian jadinya. (Tepuk tangan)
Pengikut: Dalam proses menerjemahkan ceramah Fa Anda, ada praktisi merasa harus
diterjemahkan kata demi kata menurut teks asli, ada yang beranggapan harus
diterjemahkan sesuai kebiasaan bahasa dari bahasa asing.
Shifu: Saya pikir diterjemahkan kata demi kata. Selain ada beberapa bahasa di Asia
masih dapat dilakukan secara demikian, bahasa lainnya, terutama bahasa Barat,
sepertinya tidak begitu mudah diterjemahkan secara demikian. Gunakanlah istilah yang
mirip artinya terjemahkan makna paling permukaannya, itu sudah cukup. Semaksimal
mungkin sesuaikan makna aslinya sudah cukup. Di dalam penerjemahan sering muncul
masalah ini. Di dalam penerjemahan makin mendekati arti permukaannya, itu sudah
cukup.
Masih terdapat sebuah masalah, ada yang merasa dengan bahasa percakapan itu
baik, misalnya versi bahasa Inggris, ada satu buku seutuhnya diterjemahkan dengan
bahasa percakapan, ada yang mengatakan terjemahan demikian mudah dimengerti.
Tentu saja ini tidak ada jeleknya, sesungguhnya saya kira, paling baik adalah
diterjemahkan menurut tata bahasa yang formal, semaksimal mungkin menyesuaikan
makna aslinya. Yang belajar bahasa Inggris atau mempelajari bahasa, terhadap bahasa
percakapan yang sangat dialektis mungkin mereka sudah tidak dapat menerimanya. Jika
anda menggunakan tata bahasa yang standar, siapa pun dapat mempelajarinya, siapa
pun dapat membacanya. Jangan khawatir orang-orang tidak mengerti, bukankah kita
mempunyai begitu banyak praktisi yang berbahasa Inggris, bukankah mereka semua
telah mengerti membacanya? Tidak ada masalah.
Karena anda sekalian dalam acara konferensi Fa, waktu tersebut telah saya sita
semuanya, ini juga tidak boleh. (Tepuk tangan) (Menyatakan boleh) Yang mau kirim
salam sangat banyak.
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Pengikut: Pengikut Dafa dari Spanyol, Austria, Hongaria, Portugal, Vietnam, Indonesia,
Selandia Baru, Prancis, Jepang, Belanda, Belgia, Jerman, Italia, Inggris, Australia, Latvia,
Irlandia, Singapura, daerah Great New York, Skotlandia, Laos, Iran, Rusia, India, Ceko,
Afrika Selatan, semua kirim salam kepada Shifu!
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Di sini masih ada yang dari
daratan Tiongkok.
Pengikut: Segenap pengikut Dafa dari Guangdong, Jiangmen, Henan, Zhengzhou,
Xuzhou, Pingding Shan, Xi-an, Hainan, Wenchang, Tangshan, Jiamushi, Heze propinsi
Shandong, Harbin, Hunan, Huaihua, Shandong, Gaotang, Pingxiang propinsi Hebei,
Xinxiang, Shanheyanjiao, Tianjin, Universitas Beijing, Universitas Qinghua, lembaga ilmu
pengetahuan Tiongkok, Jinan propinsi Shandong, Shijiazhuang, Laiyang propinsi Hunan,
Nanchang, Hongdu, Zhejiang, Fuyang, Ningbo, Qiqihar, Hubei, Hongkong, Shanghai,
Guangzhou, Liaoning, Shanhaiguan, Shandong, Guangxi, Shenyang, Hefei, Dandong,
Yanji, Dalian, Zhanjiang, Guizhou, Chongqing, Chengdu, Wuhan, Jinzhou, Yunnan,
Macau, Zhuhai, Lanzhou, Hebei, Jilin, kirim salam kepada Shifu.
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian. (Tepuk tangan) Karena lembaran pertanyaan
banyak, jika saya menjawab tuntas seluruhnya, maka konferensi Fa hari ini niscaya
hanya saya yang berbicara. (Tepuk tangan) (Pertanda silahkan dilanjutkan) Saya sedapat
mungkin menjawabnya. (Tepuk tangan)
Pengikut: Kami ingin mendirikan yayasan untuk anak yatim pengikut Dafa, mohon Shifu
memberi saran.
Shifu: Semua ini adalah perbuatan baik, boleh dilakukan. Saya senantiasa sedang
memikirkan hal ini, setelah pengikut Dafa dianiaya hingga meninggal, anak-anak mereka
kehilangan tempat berteduh, dititipkan di rumah orang lain, saya tidak boleh tidak
memedulikan mereka, maka saya berpikir, nama-nama mereka dicatat dalam statistik,
kemudian kita berusaha menolong mereka keluar. (Tepuk tangan) Biar kita yang
mengasuhnya, kita juga boleh mendirikan sekolah untuk mereka. (Tepuk tangan)
Pengikut: Masalah yang saya temui adalah, bagaimana untuk mengetahui pekerjaan
mana yang lebih penting, lebih harus diatur dengan baik?
Shifu: Ini adalah urusan anda, (hadirin tertawa) ini sifatnya terlalu konkret, jangan
ditanyakan pada Shifu.
Pengikut: Ada praktisi beberapa tahun lalu pernah menderita penyakit mental, pernah
dirawat di rumah sakit, tetapi beberapa tahun belakangan ini tidak kambuh lagi, sekarang
dia berpartisipasi dalam pekerjaan pembuktian kebenaran Fa, apakah kita dapat
menyarankan dia agar sedapat mungkin tidak tampil di muka umum, lakukan pekerjaan
dengan penampilan rendah di belakang?
Shifu: Ini adalah saran yang baik. Jika ada praktisi tidak dapat menguasai diri dengan
baik, sebelum mulai belajar Fa pernah ada riwayat penyakit mental, dia boleh berkultivasi
di rumah. Dulu di saat mengajarkan Fa saya senantiasa mengatakan, yang berpenyakit
mental tidak diperkenankan masuk arena pengajaran; jika anda belajar, saya dapat
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menangani, belajarlah di rumah, siapa pun juga saya selamatkan; tetapi tidak boleh
memasuki arena. Harus membuat kondisi Xiulian pengikut Dafa ini dapat terjamin, tidak
boleh mendapat gangguan, maka pasien yang berpenyakit parah, yang berpenyakit
mental saya tidak memperkenankan memasuki arena. Praktisi yang mempunyai riwayat
penyakit mental biar mengerjakan sesuatu di belakang, hal-hal klarifikasi fakta boleh
sedikit dilakukan atau tidak dilakukan.
Pengikut: Di dalam Dafa menuntut praktisi tidak boleh berpangku tangan terhadap
mereka yang membunuh orang dan membakar rumah. Praktisi di daratan Tiongkok
sedang kehilangan jiwa mereka, saya sungguh tidak dapat diam di rumah menunggu,
ingin pergi ke TianAnmen memberi tahu orang-orang "Falun Dafa Baik," Dafa telah
menyelamatkan jiwa saya.
Shifu: Sekarang keadaan di sana masih sangat jahat, walau kalian tidak dapat duduk
diam memandang penganiayaan terhadap praktisi di daratan Tiongkok, tetapi saya juga
tidak menginginkan kalian dianiaya. Untuk menghentikan penganiayaan, anda
seyogianya lebih banyak mencurahkan upaya dalam klarifikasi fakta. Bagi saya sebagai
Shifu ini, yang pertama-tama harus saya pikirkan adalah keselamatan anda. (Tepuk
tangan)
Pengikut: Dalam menciptakan karya seni, bagaimana kita menyeimbangkan dengan baik
antara seni yang sekarang dapat diterima oleh orang awam dengan seni yang
semestinya ada di masa mendatang? Apakah kita sedang menciptakan seni baru?
Shifu: Malam kesenian yang diselenggarakan oleh pengikut Dafa sendiri, harus sedapat
mungkin diselenggarakannya dengan lebih lurus dan lebih baik. Apa yang disampaikan
oleh karya seni hanya berupa sebuah masalah mengenai judul, standar kreasi seringkali
adalah kunci dari sebuah karya apakah dapat diterima atau tidak oleh para pengunjung.
Pengikut: Saya mudah sekali terjerumus ke dalam kondisi perasaan yang patah
semangat, sendiri merasa penderitaan terbesar di dalam kehidupan adalah keadaan
terkucil, tidak ada kehangatan keluarga. Saya merasa untuk menghilangkan bayangbayang gelap dari perasaan terkucil semacam ini adalah sangat sulit. Bagaimana saya
harus memahami masalah ini? Apakah ini disebabkan oleh karma saya di dalam sejarah?
Ataukah merupakan sejumlah unsur yang harus saya singkirkan di dalam Xiulian?
Shifu: Baik karma maupun gangguan berantaslah mereka. Sebagai suatu kehidupan,
termasuk rasa senang semacam itu di saat awal anda memperoleh Dafa, kebanggaan
semacam itu setelah anda memperoleh Dafa ini, perasaan semacam itu yang telah anda
miliki namun orang lain tidak akan memilikinya, mengapa sekarang sudah tidak ada?
Sudah tidak gigih maju? Bukankah begini? Sekalipun di dalam klarifikasi fakta sibuk
bukan kepalang sehingga diri sendiri tidak merasakan sesuatu, itu juga disebabkan
selama melakukan pekerjaan Dafa, disebabkan dalam hal menyelamatkan makhluk hidup.
Mengapa bisa merasa terkucil? Menyelamatkan makhluk hidup, melakukan hal-hal yang
seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, mutlak tidak akan ada perasaan semacam ini.
Di tengah belajar Fa, di tengah gigih maju bagaimana dapat muncul perasaan semacam
ini? Tidak gigih maju baru ada senggang untuk merasakan sensasi manusia biasa
semacam itu, benarkah demikian? (Tepuk tangan)
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Pengikut: Akhir-akhir ini ada seorang sesama praktisi terus mendukung saya dalam hal
ekonomi, maka saya dapat bertahan di New York untuk lebih banyak melakukan
pekerjaan Dafa. Saya merasa menerima bantuan orang lain tidak begitu benar. Mohon
tanya Shifu, apakah pemahaman saya betul?
Shifu: Saya juga merasa setiap pengikut Dafa sedang berkorban, diri sendiri sedang
berkorban juga sedang mengklarifikasi fakta. Jika mengandalkan pengorbanan orang lain,
bukankah itu telah melakukan sesuatu dengan membawa syarat? Jika orang lain tidak
memberikan kepada anda, bukankah anda tidak melakukannya? Di saat kita mengambil
sesuatu dari orang lain bukankah akan merasa berhutang kepada orang lain? Apakah
dalam hati merasa tenang? Memang ada juga keadaan yang khusus, hal ini juga tidak
dapat dikatakan mutlak. Praktisi yang membuka perusahaan lebih banyak berkorban,
untuk mendukung praktisi lain menjalankan suatu proyek, ini dapat dimengerti, tetapi
dalam keadaan pada umumnya saya rasa ini tidak betul. Meskipun adalah melakukan
hal-hal klarifikasi fakta seperti ini, saya juga merasa tidak begitu betul. Jika dapat
bertahan di sini dalam jangka panjang, maka carilah sebuah pekerjaan, kemudian
lakukan di saat waktu luang, itu juga boleh. Pokoknya harus diri sendiri yang mengatasi
masalah ekonomi. Tidak boleh mengandalkan orang lain yang menghidupi, itu tidak benar.
Saya mengatakan demikian atas dasar prinsip Fa, sesungguhnya para Dewa
mengamati kalian adalah dengan mata melotot, maka sebaiknya tidak seharusnya
berbuat demikian. Jika benar-benar tidak mempunyai syarat, maka lakukan pekerjaan
lainnya dari pengikut Dafa di rumah. Yang saya maksud ialah bagi mereka yang
mempunyai syarat lakukan klarifikasi fakta di sini, jika tidak mempunyai syarat maka
kembali ke kampung halaman sendiri untuk melakukan pekerjaan klarifikasi fakta, itu juga
sama.
Pengikut: Bolehkah saya memohon Anda membicarakan sejenak perihal seseorang
melalui situs internet di luar negeri yang dikuasai langsung oleh iblis Jiang untuk
melakukan peracunan terhadap orang-orang Tionghoa di luar negeri?
Shifu: Hal ini tidak selayaknya dibicarakan pada konferensi Fa. Suatu kehidupan
menempuh jalan apa, dia harus menanggung sendiri akibatnya, mereka orang-orang itu
menempuh jalan apa adalah pilihan mereka sendiri. Sekalipun anda telah membuat
mereka mengerti, hutang mereka juga harus dibayar. Manusia telah berbuat sesuatu
tentu harus dibayar, tidak dibayar mutlak tidak dibenarkan. Tetapi di dalam mereka
menyebar racun telah meracuni berapa banyak orang? Dosa ini ibarat gunung ibarat
langit, mereka tidak sanggup membayarnya, makhluk hidup yang diracuni mereka sudah
terlalu banyak. Oleh sebab itu media jika telah melakukan hal buruk, dosanya menjadi
besar, yang saya maksud adalah dalam hal merusak Dafa.
Pengikut: Pengikut Polandia bagaimana seharusnya membantu praktisi daratan
Tiongkok? Pengikut Dafa Polandia kirim salam kepada Guru terhormat!
Shifu: Terima kasih kepada anda sekalian! (Tepuk tangan) Bagi pengikut Dafa Polandia,
saya pikir klarifikasi fakta boleh dilakukan di mana saja, jika ada waktu juga boleh
dilakukan di daerah lain, semua ini tidak ada masalah, ini juga berarti sedang membantu
praktisi di daratan Tiongkok. Sekarang praktisi di luar daratan Tiongkok telah
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menciptakan sejumlah kondisi, yang dengan ampuh telah mengekang kejahatan di sana,
bersamaan juga membantu praktisi di sana agar dapat mengenali pentingnya melangkah
ke luar. Hal-hal tersebut semua boleh dilakukan. Jika kalian mempunyai cara lain juga
boleh dilakukan.
Perihal kirim uang kepada mereka melalui pos, hal ini jangan dilakukan, uang
tersebut belum tentu sampai ke tangan mereka. Mereka juga sedang Xiulian, jika banyak
uang, hati manusia mereka akan terbangkit, malah dapat menimbulkan keterikatan.
Mereka berada dalam lingkungan yang jahat, ada sebagian daerah memang menderita,
tetapi asalkan mereka melakukan dengan baik, Shifu tentu akan memedulikan. Jalan
mereka harus mereka sendiri yang menempuhnya. Shifu dapat mempertimbangkan, halhal tersebut seharusnya bukan masalah pokok.
Pengikut: Ada beberapa praktisi saat memperoleh Fa belum benar-benar memahami di
atas basis Fa, tidak mematut diri dengan ketat, juga menyebabkan praktisi baru di
sekeliling mereka terpengaruh oleh perbuatan negatif mereka, sehingga tidak ingin
melanjutkan Xiulian. Mohon tanya apakah praktisi baru tersebut dapat tertolong? Mereka
yang telah memengaruhi praktisi baru apakah dapat mengompensasi kerugian yang
diderita oleh praktisi baru?
Shifu: Setiap hal yang dikarenakan praktisi sehingga orang lain tidak dapat diselamatkan,
ini adalah masalah yang amat serius. Bagi orang Xiulian, anda hanya dapat
menyelamatkan makhluk hidup, tidak boleh memusnahkan makhluk hidup. Anda di atas
dunia dapat berkultivasi menjadi Dewa, anda di atas dunia juga dapat memusnahkan
manusia, itu sama adalah hal yang besar, oleh sebab itu masalah ini tidak dapat
dipandang ringan. Perihal sebelum Xiulian anda berhutang sesuatu, semuanya telah
dipisahkan, itu merupakan dua hal yang berbeda. Di dalam Xiulian anda berbuat lagi
sesuatu (yang buruk), itu adalah hal yang amat serius. Jika benar-benar anda membuat
orang itu menjadi musnah, tidak dapat diselamatkan, bahkan kelak jiwanya juga tidak
dapat dipertahankan, hal ini akan menyebabkan anda selamanya juga tidak dapat
menjadi Dewa, begitu serius kiranya, maka jangan sekali-kali melakukan hal seperti ini.
Tentu saja yang sengaja dan tidak sengaja masih boleh dibedakan, tetapi bukankah
kita datang demi semua makhluk hidup? Kerugian yang disebabkan oleh pengaruh
negatif adalah sangat serius, saat itu pikiran lurus anda untuk menyelamatkan makhluk
hidup berada di mana? Mengapa anda tidak memikirkan perasaan orang lain? Yang anda
kultivasikan bukankah Fa Lurus dan Kesadaran Lurus yang mendahulukan orang lain
daripada diri sendiri, yang selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu dalam melakukan
suatu hal? Ketika terjadi konflik dengan orang lain memang akan memengaruhi praktisi
baru, mengapa berbuat demikian di depan praktisi baru? Apakah mengutamakan diri
sendiri sehingga tidak memedulikan orang lain? Penampilan anda tidak dengan sengaja
namun pada hakikatnya bukankah mengusir praktisi baru keluar?
Ada banyak hal harus diperhatikan. Yang belum dilakukan dengan baik harus
ditutupi kekurangannya. Jangan secara sederhana menganggap itu adalah praktisi baru,
dia masuk berkat kita menyebarkan Fa, jika tidak ingin belajar biarlah dia pergi. Anda
jangan melihat secara demikian. Anda tahu, anda menyebarkan Fa hanya berupa sebuah
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kondisi, dia diterima atau tidak, adalah Shifu yang mengiyakan; orang yang benar-benar
Shifu bawa masuk, anda malah mengusirnya pergi, itu bukanlah sebuah hal yang kecil.
Lagi pula seseorang begitu telah belajar Dafa, dia sudah termasuk praktisi Dafa, saya
harus melakukan banyak hal untuk dia. Banyak hal telah dilakukan untuk dia, jika orang
ini sudah tidak belajar lagi, apa akibatnya nanti apakah anda tahu?
Pengikut: Jika tidak ada penganiayaan dari kekuatan lama, bagaimanakah jalan Xiulian
yang semula Anda atur untuk kami?
Shifu: Hal ini sudah lewat dan keadaan telah berubah, untuk apa masih ditanyakan?
Pengikut: Melalui pikiran lurus dan perbuatan lurus, apakah kita dapat mengakhiri
penganiayaan ini sebelum Fa meluruskan dunia manusia?
Shifu: Pengikut Dafa pada kenyataannya, pikiran lurus dan perbuatan lurus kalian dalam
koordinasinya dengan pelurusan Fa, telah membuat penganiayaan ini melangkah menuju
akhir. (Tepuk tangan) Coba kalian pikirkan, sekarang kejahatan ini sudah menyarungkan
pedangnya. Jika anda tidak kuat, anda tidak melakukan dengan baik, mengapa dia
menyarungkan pedang terhadap anda? Ada praktisi yang ditangkap, namun orang jahat
juga tidak berani terlalu menganiayanya, mengapa demikian? Bukankah karena dia takut
pengikut Dafa nanti akan menjeratnya dengan hukum? Bukankah orang-orang jahat yang
menganiaya pengikut Dafa kelak biarpun kabur sampai ke ujung dunia, akhirnya juga
akan ditemukan? Pengikut Dafa di dalam penganiayaan ini dipukuli hingga tak bersuara
lagi, lemah tak berdaya lagi, apa yang ditakuti oleh kejahatan? Mereka sudah tidak ada
yang dikhawatirkan. Hal-hal yang kalian lakukan ini dapat membuat kejahatan sekarang
merasa gentar, dapat membuat kejahatan berkurang dalam jumlah besar, serta
mengekang mereka, membuat kejahatan ketakutan, sehingga tidak mampu melakukan
penganiayaan lagi, akhirnya membuat penganiayaan jahat ini mau tak mau berakhir. Ini
adalah hasil yang dilakukan oleh pengikut Dafa sebelum Fa meluruskan dunia manusia,
sungguh luar biasa.
Pengikut: Sejumlah praktisi tidak mengikuti kegiatan belajar dan latihan bersama,
apakah praktisi seperti ini berbahaya? Bagaimana kita membantu mereka untuk
menghilangkan rasa takut?
Shifu: Saya pikir, sebagai praktisi baru, anda sekalian jangan terburu-buru
menanganinya, perlahan-lahan saja. Tetapi harus sebisanya menasihati mereka untuk
ikut belajar bersama, karena lingkungan belajar bersama ini adalah sesuatu yang tidak
boleh kekurangan dalam membantu kalian untuk meningkat, sesuatu yang pasti tidak
boleh kekurangan. Ketika itu mengapa saya menyuruh anda sekalian melakukan
demikian, karena bentuk Xiulian dari Fa ini juga telah menentukan harus dilakukan secara
demikian. Dahulu mengapa seseorang harus meninggalkan rumah untuk Xiulian? Karena
mereka telah melihat sebuah masalah, setelah orang-orang tersebut kembali ke
masyarakat dan berhubungan dengan manusia biasa, maka akan sama seperti manusia
biasa, tidak bisa gigih maju lagi, lagi pula mereka berkultivasi Fu Yuanshen, oleh sebab
itu mereka disuruh meninggalkan rumah (menjadi bhiksu/ bhiksuni) untuk berkumpul
bersama. Di antara sesama orang Xiulian dapat saling mendorong, ada perbandingan,
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senantiasa ada perkataan yang ingin dibicarakan dari orang Xiulian sendiri, dapat
membentuk suatu lingkungan orang Xiulian.
Jika tidak ada lingkungan demikian, coba kalian pikirkan, begitu juga sama dengan
pengikut Dafa hari ini, kalian kembali ke tengah masyarakat umum, yaitu berada di
tengah lingkungan masyarakat umum. Jika diri sendiri tidak tahu memanfaatkan waktu
dengan ketat, hari ini ingin membaca buku dibacalah sedikit, besok rasanya malas maka
dibacanya lebih sedikit, bila tidak ada lingkungan begini akan sulit untuk gigih maju.
Bagaimanapun adalah manusia yang sedang Xiulian, sifat malas manusia, gangguan
duniawi dari berbagai aspek, dengan mengandalkan diri kalian sendiri sangat sulit untuk
menemukan jarak kesenjangan. Lebih-lebih lagi bila tidak gigih maju, tidak banyak
membaca buku dan memahami Fa, anda sama sekali tidak dapat melihat keterikatan diri
sendiri, oleh sebab itu harus belajar Fa dan latihan bersama.
Sekarang di dalam masa penganiayaan, ada berbagai penyebab sehingga tidak
dapat atau tidak dapat seringkali latihan bersama, kelak harus latihan bersama. Di luar
daratan Tiongkok, ada banyak praktisi lama disibukkan dengan berbagai hal pembuktian
kebenaran Fa. Tetapi sebagai praktisi baru, praktisi lama harus menciptakan suatu
lingkungan bagi mereka, agar mereka bersama-sama belajar Fa dan berlatih.
Pengikut: (Terjemahan) Saya adalah seorang praktisi Barat, mohon Guru terhormat
menyampaikan beberapa patah kata, untuk mendorong lebih banyak praktisi Barat
melangkah ke luar. Sekarang ada banyak pekerjaan Dafa memerlukan praktisi yang
berbahasa Inggris.
Shifu: Memang harus gigih maju barulah benar. Saya senantiasa berpikir, koran Dajiyuan
yang dikelola oleh pengikut Dafa sudah mempunyai pengaruh yang cukup besar di dalam
masyarakat Tionghoa, sesungguhnya koran Dajiyuan sudah merupakan media terbesar
di dunia, dia sudah menjangkau banyak negara, menjangkau seluruh Amerika. Saya
bahkan bisa melihatnya di kota kecil Amerika, lingkup jangkauannya sudah sangat luas,
ditambah lagi dengan situs internet, tapi bagaimanapun itu adalah bagian dari etnis
Tionghoa. Mereka di luar Tiongkok yang benar-benar merupakan masyarakat arus utama,
subjek utama dalam masyarakat seumpamanya Amerika adalah masyarakat yang
berbahasa Inggris, dia adalah subjek utama, kita tidak mempunyai satu pun tabloid
klarifikasi fakta untuk mereka, apakah ini dapat dibenarkan? Hanya mengandalkan lisan
saja adalah terbatas. Meskipun dapat dibenarkan kita juga harus berupaya menambah
beberapa cara yang dapat membuat orang lebih mengenali fakta kebenaran, bukankah
lebih bagus demikian? Maka saya senantiasa berpikir kapan kiranya Dajiyuan edisi
bahasa Inggris yang kalian kelola dapat terbit, itu akan merupakan sebuah hal baik yang
paling besar. Sebetulnya di negara lain juga sama demikian. (Tepuk tangan)
Banyak media dari masyarakat arus utama mempunyai hubungan ekonomi dengan
Tiongkok, sejumlah redaksi, editor bahkan telah dibeli oleh kelompok berandal jahat
Tiongkok. Dalam masyarakat sekarang ini, penganiayaan yang demikian serius, peristiwa
yang demikian besar, dalam masyarakat internasional mereka bahkan seolah-olah
melihat namun tak tampak, apakah ini bukan sesuatu yang abnormal? Apakah pantas
demikian? Ini adalah berbuat dosa! Namun kelompok berandal ini memang begitu
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jahatnya. Kalau pengikut Dafa mempunyai sebuah media setempat, kemungkinan akan
dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jika ingin agar media-media itu dapat mencapai
hasil yang baik, maka harus mengatasi masalah sumber daya manusia dan sumber
materi, harus menambah tenaga manusia. Maka dilihat dari titik ini, peran serta pengikut
Dafa orang Barat benar-benar kurang. Dalam hal ini, praktisi yang sudah ikut serta juga
sangat cemas.
Tentu saja segalanya lambat laun akan menjadi baik, akan ada praktisi baru yang
ikut bergabung, akan ada praktisi baru setelah berangsur-angsur mengenal Fa lalu ikut
bergabung, segalanya akan menjadi baik. Koran edisi Mandarin ketika itu juga demikian,
dari kekurangan tenaga menjadi lebih banyak yang ikut serta, dari tidak bisa menjadi
mahir, dari tidak hafal menjadi sangat menguasai, dari kondisi tidak dewasa akhirnya
melangkah menuju kedewasaan. Dengan demikian saya pikir sebagai praktisi baru yang
dapat berkultivasi di atas basis Fa, maka boleh biarkan mereka ikut serta dalam beberapa
hal. Bila mereka belum dapat memahami di atas basis Fa, anda sungguh jangan biarkan
mereka ikut serta, karena ada banyak hal yang tidak dapat mereka pahami, bila mereka
belum dapat mengenali hal-hal pembuktian kebenaran Fa, maka harus kita sendiri yang
melakukannya. Hal ini juga adalah menyelamatkan makhluk hidup, kalau bukan kita yang
melakukan, siapa lagi?
Sebagai praktisi baru, bila dia tidak memahami, bukan tidak mungkin malah akan
menyebabkan efek yang negatif, sehingga menghancurkan dia, maka harus
mempertimbangkan sisi mereka ini. Biar mereka tahu bahwa hal-hal yang kita lakukan
adalah dalam rangka menyelamatkan makhluk hidup, mengklarifikasi fakta dan
menyingkap penganiayaan. Saya rasa setiap praktisi lama juga melangkah maju dari
praktisi baru, perlahan-lahan mereka juga akan menjadi matang.
Pengikut: Di tengah melewati cobaan, setiap kali pengikut akan mendapati sifat-sifat
egois yang kotor. Setelah Xiulian sekian lama, tetap saja belum dapat menghilangkannya
secara tuntas, padahal saat ini sudah mendekati tahap akhir.
Shifu: Hal ini jangan dicemaskan, untuk menghilangkan benda-benda tersebut haruslah
selapis demi selapis, maka selalu ada perwujudannya. Ada sebagian hal yang kalian
benar-benar tidak dapat melakukan Shifu akan melakukannya.
Masyarakat manusia biasa memang adalah sebuah kolam celup raksasa, begitu
mengendurkan diri akan terkontaminasi, maka haruslah terus-menerus berkultivasi untuk
mencegah terpolusi. Begitu mengendurkan diri maka dia akan datang. Kalian adalah
orang Xiulian, Shifu telah meninggalkan benda dari bagian yang memungkinkan kalian
Xiulian di tengah manusia biasa, ini juga merupakan satu sebab, adalah agar kalian dapat
Xiulian dengan semaksimal mungkin menyesuaikan kondisi masyarakat manusia biasa.
Bila tidak gigih maju, maka hal-hal manusia ini akan dapat dimanfaatkan sebagai peluang,
tetapi sebagai orang Xiulian dapat pula tiada hentinya berkultivasi meluruskan diri sendiri
di dalam Xiulian, tiada hentinya menyingkirkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi mungkin
saja dia masih tetap ada, juga jangan merasa diri sendiri tidak berkultivasi dengan baik,
lebih-lebih jangan dijadikan beban, itu akan menjadi keterikatan. Bila ada maka anda
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singkirkan dia, berkultivasilah secara terbuka dan penuh martabat, jangan perilaku kita
terganggu olehnya. Bila terefleksi di dalam pikiran, maka segeralah dilenyapkan.
Pengikut: Dikarenakan cepatnya gerak maju waktu pelurusan Fa, tingkat kesulitan untuk
mengklarifikasi fakta kepada anggota keluarga sangat besar, bagaimana caranya
mengklarifikasi fakta kepada mereka, terasa menemui jalan buntu.
Shifu: Mengklarifikasi fakta kepada anggota keluarga, tingkat kesulitan yang dirasakan
sejumlah praktisi memang benar sangat besar. Sesungguhnya saya lihat, kebanyakan
dikarenakan diri sendiri merasa mereka adalah anggota keluarga, maka mengambil sikap
yang berlainan dengan menghadapi orang lain. Anda harus ingat bahwa mereka juga
adalah satu makhluk hidup di atas dunia, anda sebelumnya jangan berpikir bahwa
mereka adalah anggota keluarga anda. Anda juga harus mengamati di mana letak simpul
yang mengikat di hatinya, bukalah simpul di dalam hati mereka, maka semuanya bisa
diatasi. Dalam keadaan umum mengklarifikasi fakta jangan dulu mempertimbangkan
suruh mereka belajar Fa, hasilnya akan lebih baik.
Pengikut: Meskipun saya mengerti bahwa kami sangat beruntung, tetapi adakalanya
saya bisa merasa tidak senang. Mohon tanya ini adalah satu sisi saya yang belum
dikultivasi dengan baik? Ataukah bagian dari penghapusan karma? Yaitu bagian dari
karma itu.
Shifu: Perasaan tidak senang sebetulnya adalah wajar, sebagai praktisi baru, manusia di
atas dunia telah terbentuk banyak konsep, konsep anda akan mempunyai pengertian
yang berbeda terhadap hal yang berbeda. Anda merasa yang ini baik yang itu tidak baik,
sebagai manusia akan mempunyai perasaan yang demikian. Ini adalah reaksi dari
konsep manusia. Anda sudah mulai Xiulian, sebentar saja segala konsep sudah
dihilangkan, ini adalah tidak mungkin, maka reaksi dari konsep bisa memengaruhi emosi,
dapat membuat perasaan anda tidak enak atau senang.
Ini adalah kondisi dalam proses Xiulian, secara perlahan-lahan pemahaman anda
terhadap Fa makin jelas, pikiran lurus anda makin kuat, anda memandang semua
makhluk hidup juga dengan lebih belas kasih, saat itu sudah tidak sama lagi.
Pengikut: "Zhuan Falun" yang baru sudah terbit, yang belum diubah hurufnya, yaitu
"Zhuan Falun" yang lama, bagaimana cara menanganinya? Apakah masih terpakai?
Shifu: Buku dan Fa, hanya karena beberapa huruf, anda ubah saja bukankah sudah
benar? Betulkan begitu? Bukankah jangan melakukan apa yang tidak seharusnya
dilakukan?
Pengikut: Kebudayaan Tiongkok selama lima ribu tahun adalah kebudayaan dari
berbagai badan langit alam semesta, jika demikian apakah kebudayaan Barat juga
merupakan kebudayaan dari badan langit yang jauh lampau? Apakah mempunyai
hubungan dengan penyebaran Dafa secara luas?
Shifu: Dewa versi Barat telah menciptakan orang Barat. Baik bangsa Timur maupun suku
bangsa lainnya, adalah diciptakan oleh Dewa yang berbeda. Tentu saja telah membawa
ciri khas dari perangkat sistem mereka. Berbicara mengenai kebudayaan, seharusnya
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dikatakan Dewa telah menciptakan kebudayaan manusia, itu bukan kebudayaan di atas
langit. Sekarang dikatakan gedung-gedung besar di Manhattan ini apakah sama dengan
yang di atas langit, tidak sama, karena ini adalah dihantarkan oleh ilmu pengetahuan
modern, ilmu pengetahuan modern dihantarkan oleh makhluk luar angkasa. Kebudayaan
berbagai dinasti di Tiongkok membawa ciri khas alam surga dari berbagai penjuru yang
datang menjalin takdir pertemuan, tetapi apa yang ditinggalkan di tempat manusia ini, itu
masih merupakan pengendalian Dewa dengan tujuan tertentu, karena sejarah manusia
adalah untuk membangun fondasi bagi Dafa. Kebudayaan Barat adalah kebudayaan
permukaan yang diciptakan untuk kelangsungan hidup manusia di dalam menunggu
pelurusan Fa.
Pengikut: Saya merasa untuk kembali pada "Sejati, Baik, Sabar" sungguh sangat sulit,
mohon petunjuk Shifu, bagaimana baru terhitung benar-benar secara dasar
menyingkirkan keterikatan?
Shifu: Sebagai praktisi baru janganlah cemas. Ada banyak hal anda secara perlahanlahan akan mengertinya dalam proses Xiulian, perlahan-lahan akan mengenalnya. Cara
yang paling baik adalah banyak membaca buku, harus berulang-ulang membaca buku.
Apa yang Shifu beri tahu kepada anda mutlak bermanfaat bagi anda.
Anda lihat, saya menyebarkan Dafa di daratan Tiongkok hanya dalam jangka waktu
relatif pendek beberapa tahun saja sudah ada ratusan juta orang yang datang belajar.
Setelah saya meninggalkan Tiongkok tidak lagi secara langsung menyebarkan Gong dan
mengajarkan Fa, semuanya praktisi yang menyebarkan, serta mengadakan kelas
ceramah sembilan hari, di antara mereka saling memberi tahu bahwa ada sebuah Fa
semacam ini. Meskipun dikendalikan oleh kekuatan lama, namun tetap tidak bisa
merintangi, ada banyak orang masih ingin masuk belajar. Mengapa bisa demikian?
Karena Fa ini benar-benar dapat menuntun orang untuk Xiulian, benar-benar dapat
membuat orang meningkat, benar-benar dapat mengubah kondisi jiwa seseorang,
kejahatan di daratan Tiongkok begitu hebat menganiaya, di dalam masyarakat
internasional, tekanan kejahatan yang dialami oleh pengikut Dafa juga sangat besar,
mengapa mereka dapat menahan kejahatan untuk melangkah ke depan? Karena mereka
sudah tahu Fa ini, mereka berada di tengah Fa ini, di dalam Xiulian mereka benar-benar
telah memperoleh peningkatan. Tentu saja dalam sekejap sudah memahaminya dengan
sangat tinggi, itu tidak realistis, perlahan-lahan melalui belajar Fa anda akan tahu
segalanya.
Mengenai keterikatan, hari ini Shifu memberi tahu anda untuk menyingkirkan ini,
menyingkirkan itu, itu bersifat paksaan, bukan bangkit dari lubuk hati anda yang ingin
menyingkirkannya. Setelah melewati waktu lama dan Shifu banyak mengatakannya, di
saat sudah tidak tahan anda akan timbul rasa kesal, anda akan berpikir mengapa saya
harus berbuat demikian? Bila anda sendiri melalui prinsip Fa sudah dapat memahami,
anda mengerti bahwa berbuat demikian apa manfaat dan apa mudarat bagi jiwa anda,
dengan begitu anda baru benar-benar meningkat, kalian baru benar-benar mampu
melakukannya. Pengekangan apa pun yang bersifat eksternal semuanya bukan atas
kemauan anda sendiri, bukan merupakan peningkatan anda yang sebenarnya.
Pengekangan dan pemaksaan selamanya tidak bisa membuat seseorang berubah dan
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meningkat, keluar dari pengekangan tersebut orang akan kembali seperti sediakala,
semua itu tidak benar.
Pengikut: Setelah penindasan tahun 1999, sebagian praktisi yang keluar dari kamp kerja
paksa beralih kultivasi agama Buddha. Sesungguhnya karena ada rasa takut.
Shifu: Saya pikir, dengan membawa rasa takut pergi ke mana saja dia juga bukan
berkultivasi sejati, dan dia juga tidak dapat mencapai kesempurnaan. Masuk dalam
agama Buddha dia akan melihat apa gerangan agama Buddha itu. Tentu saja,
dibandingkan dengan praktisi yang berbuat baik itu sudah sangat mengecewakan. Ketika
Dafa membawa manfaat bagi dia, dia telah datang, ketika Dafa mengalami penganiayaan,
dia lari; manfaat telah dia peroleh namun di tengah anti penganiayaan dia tidak mau
membela Dafa, juga tidak ingin membuktikan kebenaran Fa, kehidupan semacam ini di
mata Dewa adalah paling buruk. Perihal bagaimana meminta dia untuk berkultivasi itu
hanya dapat dengan menasihatinya secara baik-baik, tidak ada cara yang khusus. Apa
yang diinginkan, dia sendiri yang menentukan.
Pengikut: Di wilayah Timur Tengah perang terjadi terus-menerus, manusia dunia tidak
mempunyai kesempatan memperoleh Fa. Mohon tanya, bagaimana pengikut Dafa
menyebarkan Fa di daerah itu?
Shifu: Memang sangat sulit. Hal itu semuanya dilakukan oleh kekuatan lama.
Mengenai penganiayaan terhadap Falun Gong, bagi pemerintah Amerika, mereka
tahu hal ini sangat serius. Asas pendirian negara Amerika didasarkan pada kebebasan
berkeyakinan, menghargai hak asasi manusia. Kelompok imigran pertama di Amerika
adalah kaum puritan, demi kebebasan berkeyakinan mereka datang ke tanah ini.
Penganiayaan terhadap pengikut Dafa secara langsung telah menyentuh kepentingan
paling dasar dari Amerika, menyentuh asas pendirian negara Amerika. Lalu mengapa
pemerintah Amerika tidak menghiraukan? Saya berbicara dari sudut pandang yang
memaklumi mereka, kekuatan lama membuat kekacauan di wilayah Timur Tengah,
kemudian membuat Amerika tidak mempunyai tangan lowong, tidak dapat
mengonsentrasikan upaya pada daerah Tiongkok, tidak sanggup lagi mengurusi masalah
penganiayaan pengikut Dafa.
Saat ini bila pemerintah Amerika tidak terkait oleh kaum teroris, saya percaya bahwa
pemerintah Amerika mutlak tidak akan menoleransi kejahatan semacam ini memberingas
di tengah masyarakat masa kini, karena peran Amerika di atas dunia memang adalah
sebagai penjaga tata tertib, sebetulnya dia adalah polisi internasional. Mengapa Dewa
membuat dia begitu kuat? Membuat dia begitu makmur? Dewa memang menyuruh dia
melakukan hal ini di dunia. Tempat Tiongkok itu adalah panggung utama dari pertunjukan
umat manusia, tempat mementaskan pertunjukan utama. Tetapi tata tertib arena
pertunjukan ini tetap harus ada yang jaga, tidak boleh kacau, maka sesungguhnya
Amerika benar-benar adalah atas suruhan Dewa untuk melakukan hal ini. Partai Komunis
Tiongkok selalu memaki Amerika sebagai "polisi internasional," memang dia adalah polisi
internasional, Dewa yang menyuruhnya. Kalau betul pemerintah Amerika tidak memikul
tanggung jawab ini, tidak memerankan fungsi ini, Dewa tentu tidak akan
memperkenankannya menjadi begitu kuat, Dewa juga tidak akan membiarkannya
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menjadi makmur. Bukan karena orang Amerika maka harus spesifik, melainkan karena
Dewa yang mengaturnya. (Shifu tertawa)
Pengikut: Saya sendiri dan beberapa pengikut Dafa di sekitar belum lama ini mempunyai
anak, terasa sudah tidak punya lebih banyak waktu seperti dulu untuk mengklarifikasi
fakta, hati merasa agak gundah.
Shifu: Hal ini saya rasa tidak menjadi masalah. Pengikut Dafa yang mempunyai anak
kecil juga sangat banyak. Kalau anak masih sangat kecil, lebih banyak menjaga anak
tidak jadi masalah, bila ada waktu anda seyogianya kerjakan, bila tidak ada waktu maka
kurangi pekerjaan yang bersifat pendukung, juga boleh saja. Setelah anak besar dan
dapat ditinggal barulah mengerjakan dengan lebih banyak, itu juga tidak menjadi masalah.
Pengikut: (terjemahan) Sewaktu kami mengadakan peragaan penyiksaan, ada banyak
orang awam yang lewat beberapa kali dalam sehari, lagi pula sudah menerima bahan
klarifikasi, tetapi sejumlah praktisi orang Tionghoa tetap saja mencegat dan menyodorkan
bahan klarifikasi kepada mereka.
Shifu: Barangkali sudah ganti praktisi, tidak tahu bahwa mereka sebelumnya sudah
menerima bahan klarifikasi, sehingga diberikan lagi bahan yang sama kepada mereka.
Hal ini harus diperhatikan. Setelah berlangsung sekian lama, kalian tentu sudah hafal,
bahwa dia sudah tahu tentang fakta kebenaran, bahan yang sama sudah pernah anda
berikan kepadanya, jika anda tetap menyodorkan, ini sesungguhnya adalah pemborosan.
Jangan menganggap seperti pembagian brosur manusia biasa, urusan selesai setelah
dibagi habis. Kalian adalah sedang menyelamatkan makhluk hidup, kalau tidak buat apa
datang kemari?
Pengikut: Senator di Atlanta negara bagian Georgia sedang berusaha mengupayakan
didirikannya konsulat Tiongkok, apakah ini dikarenakan klarifikasi fakta yang kita lakukan
kurang upaya? Ataukah gangguan dari kekuatan lama?
Shifu: Mereka ingin mendirikan apa biarkan saja, tidak apa-apa, didirikan konsulat atau
tidak juga tidak ada hubungannya dengan kita, mungkin saja kelak menjadi konsulat milik
siapa. (Hadirin tertawa) Memang demikian, kita tidak mengurusi masalah manusia biasa,
kita hanyalah orang Xiulian. Kalian lihat saja bagaimana Tiongkok jadinya saat ini, partai
komunis Tiongkok kali ini benar-benar duduk di mulut gunung berapi, sudah hampir
ambruk, penampilan luarnya mentereng, namun penyakitnya sudah tidak tertolong lagi.
Pakaian di permukaannya gemerlap indah, dalamnya sudah membusuk.
Pengikut: Dewasa ini situasi pelurusan Fa di New York sudah mencapai tahap apa?
Shifu: Ini tidak ada tahap-tahapan, semata-mata mengklarifikasi fakta, menjelaskan
kepada orang-orang supaya mengerti, agar manusia di dunia mengetahui fakta
kebenaran. Sesungguhnya anda ingin tahu bagaimana kondisi keseluruhannya.
Sebetulnya, dengan kalian semua mengklarifikasi fakta, yang mengetahui fakta
kebenaran kebanyakan mereka yang tinggal di New York, lebih dari separuhnya, dengan
sangat cepat semua telah mengerti; yang bekerja di New York, namun tidak tinggal di
New York jumlahnya hanya sebagian kecil, keadaan saat ini adalah begini adanya.
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Pengikut: Dengan alasan keamanan, harus menjaga rahasia, namun terlalu menjaga
rahasia juga mengganggu komunikasi antarpraktisi, memengaruhi aktivitas, bagaimana
menangani agar lebih baik?
Shifu: Sebagai orang Xiulian, dalam melakukan apa saja harus mempertimbangkan
orang lain, lebih-lebih harus mempertimbangkan Dafa. Maka jika ada hal yang orang lain
tidak memberi tahu, anda jangan merasa tidak senang. Ada beberapa hal yang tidak
boleh dibicarakan dalam rapat terbuka, bukan untuk diketahui setiap orang. Jika sudah
banyak orang yang mengetahui, maka kalian sudah tidak memerhatikan, misalnya apa
yang saya katakan sudah diketahui oleh mata-mata kelompok berandal Tiongkok. Saat ini
cara mengintai dan menyadap sudah keterlaluan, telepon aktif maupun tidak bisa saja
disadap. Maka untuk segi keamanan, banyak pekerjaan kalian untuk menyelamatkan
makhluk hidup tidak boleh disebarluaskan sebelum dikerjakan. Hal ini kalian semua harus
mengerti, harus memaklumi praktisi. Bukan untuk mengelabui anda, melainkan agar tidak
tersebar luas. Seumpamanya kalian ingin mengadakan pameran lukisan untuk klarifikasi
fakta, sebelum terlaksana pihak konsulat sudah telepon dulu, menakuti pengelola gedung
pameran, jika kamu memberi mereka ruang pamer, berhati-hatilah, akan ada peledakan.
Hal berandal apa pun bisa mereka lakukan. Ada sebagian hal tidak boleh disebarluaskan,
sebagai praktisi, kalian harus dapat memaklumi setiap praktisi.
Pengikut: Ada sebagian praktisi sudah berbuat banyak untuk Dafa, sudah mencurahkan
banyak tenaga, tetapi di saat melakukan pekerjaan sering marah, apakah orang
semacam ini dapat berkultivasi mencapai kesempurnaan?
Shifu: Saya pikir masih belum berkaitan dengan masalah mencapai kesempurnaan.
Mengapa harus marah? Tentu saja semata-mata sebuah masalah marah tidak bisa
dikatakan orang ini tidak berkultivasi dengan baik. Tetapi, masalah marah ini betul-betul
dapat menimbulkan pengaruh yang sangat buruk, pengaruhnya terhadap praktisi baru
terlalu besar, hampir-hampir bisa menakutkan orang hingga pergi. Karena kalian semua
sedang Xiulian, adalah manusia yang berkultivasi, bukan Dewa yang berkultivasi, maka
anda bisa saja menimbulkan sedikit salah paham atau sedikit gangguan kepada orang
lain. Meskipun anda berbeda pendapat, hati merasa tidak senang, tetapi anda tetap harus
mengatakannya dengan suasana hati yang tenang. Bukankah kita pengikut Dafa di
hadapan kejahatan juga menampilkan "dipukul tidak melawan, dicaci tidak membalas?"
Bisa menahan diri? Dapat dengan sabar mengklarifikasi fakta? Jika demikian saat ini
anda marah karena apa? Bagi orang Xiulian apa yang dimarahi? Antarsesama orang
Xiulian, bukankah lebih tidak seharusnya marah? Tidak peduli siapa anda, anda adalah
sedang berkultivasi. Mengapa anda selalu marah kepada pengikut saya? Apakah saya
menyetujui sikap anda yang demikian terhadap pengikut saya?
Pengikut: Disebabkan keterikatan hati yang sangat berat, selama konferensi Fa saya
dengan terburu-buru telah memotret Shifu beberapa kali, tetapi hasilnya tidak baik, diri
sendiri menyadari telah berlaku tidak hormat pada Shifu.
Shifu: Maka saya katakan kalian jangan mengambil foto. Ada praktisi begitu melihat saya,
langsung "jeprat-jepret" terus mengambil foto, saya sih tidak apa-apa, citranya baik atau
buruk tidak masalah. Tetapi setelah selesai mengambil foto anda sendiri merasa tidak
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enak. Maka selanjutnya perhatikan. Setiap terjadi keadaan yang begini, jika sulit diatasi
lebih baik kalian serahkan semuanya pada saya, saya yang akan menanganinya.
Pengikut: (Shifu: Tulisan ini banyak sekali) Cara penampilan saat membagi bahan
klarifikasi antara praktisi Barat dan Tiongkok tidak sama, misalnya praktisi Barat selalu
berdiri di tempat sambil tangan mengacungkan brosur menunggu orang mengambil,
tetapi yang inisiatif datang mengambil sangatlah sedikit. Sedangkan praktisi Taiwan
selalu dengan sopan dan ramah memberikannya kepada pihak lain, acapkali bisa
membaginya dalam jumlah banyak, tetapi selalu mendapat pembetulan dari praktisi Barat,
lebih-lebih saat klarifikasi fakta di tempat peragaan penyiksaan. Kami berbagai pihak
berharap mereka dapat berinisiatif mengklarifikasi fakta, jangan hanya menunggu orang
saja.
Shifu: Saya pikir, praktisi Barat pasti mempunyai pemikiran yang demikian, mereka
merasa kita berkultivasi "Sejati, Baik, Sabar" haruslah berlaku sopan terhadap orang lain,
harus mencerminkan kebaikan pengikut Dafa. Mereka pasti berpikiran demikian,
sehingga tidak langsung menghampiri orang, lalu menunggu orang lain datang
mengambil sendiri. Saya rasa pemikiran kalian juga tidak salah, tetapi menyelamatkan
manusia juga sangat mendesak. Pengikut Dafa telah meninggalkan rumah,
mengesampingkan pekerjaan dan mengatasi berbagai macam kesulitan, kondisi ekonomi
juga terbatas, datang kemari mengklarifikasi fakta, menyelamatkan manusia,
sesungguhnya tidaklah mudah. Seyogianya menyelamatkan manusia, maka ada baiknya
jika kita lebih berinisiatif sedikit, tetapi harus tetap sopan.
Sopan sedikit, berinisiatif sedikit, orang lain juga tidak akan merasa antipati, kita juga
telah memberikan brosur pada mereka, saya rasa demikian adalah baik. Jika menunggu
orang datang mengambil, barangkali dalam pikiran anda ingin menolong dia, menyuruh
dia datang mengambil, tetapi sisi manusia dari orang itu di kala menguat maka sisi yang
mengerti juga tidak dapat berfungsi. Seumpamanya orang-orang di Manhattan yang
senantiasa sibuk, dalam benak pikiran mereka hanyalah memikirkan bagaimana mencari
uang, ingin bertemu dengan seseorang, ingin merampungkan suatu transaksi bisnis, dia
sedang bergegas di jalan, saat dia sedang memikirkan sesuatu, pikiran yang anda
pancarkan membuat sisi dia yang mengerti itu ingin datang mengambilnya, namun sisi
manusia dari dia itu juga sangat kuat, dengan demikian juga bisa kehilangan kesempatan.
Maka saya pikir, baiknya menyapa secara sopan, berinisiatif sedikit akan lebih baik.
Saya tahu bahwa cara demikian bagi praktisi Barat adalah sangat memberatkan,
karena mereka merasa itu adalah mengganggu orang lain, secara inisiatif mengganggu
orang lain selalu dianggap sebagai hal yang tidak mengenakkan. Bukan demikian, anda
harus berpikir bahwa anda adalah sedang menyelamatkan manusia, dengan demikian
tidak akan menjadi masalah. (Tepuk tangan)
Pengikut: Mengklarifikasi fakta kepada karyawan di dalam gedung perkantoran di
Manhattan masih banyak mengalami kendala, bagaimana agar kita dapat lebih baik
menembus rintangan yang berlapis-lapis, pos penjagaan, agar lebih banyak makhluk
hidup dalam gedung dapat tertolong, mohon Guru terhormat….
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Shifu: Sebetulnya, kalau kita ingin memasuki gedung untuk mengklarifikasi fakta, untuk
masuk saja benar-benar adalah sangat sulit, karena mereka semua sedang bekerja. Jika
mereka semua sedang bekerja, kita mengklarifikasi fakta, tentu atasan mereka akan tidak
senang, maka bisa berprasangka buruk terhadap kita. Memang belum tentu semuanya
demikian, jika ada syarat boleh juga dilakukan. Tentang para karyawan, umumnya
mereka punya tiga kali kesempatan untuk dapat kalian dekati, satu adalah saat berangkat
kerja, satu lagi saat pulang kerja dan masih ada lagi pada saat makan siang, saat makan
siang kebanyakan orang akan keluar dari gedung. Maka pada tiga kali kesempatan itulah,
kita dapat memilih untuk melakukannya khusus ditujukan kepada mereka, mungkin
hasilnya akan lebih baik sedikit.
Pengikut: Saya adalah pengikut Dafa yang datang dari Beijing, menjelang
keberangkatan sesama praktisi berharap agar salam yang dititipkan harus disampaikan
pada Shifu. (Shifu: Terima kasih! Terima kasih pada praktisi Beijing) (Tepuk tangan)
Meskipun terasa Shifu senantiasa berada di samping, tetapi mereka semua sangat
merindukan Shifu, begitu membicarakan Shifu selalu berlinang air mata. Selama dua hari
ini saya mengikuti sendiri kegiatan pengikut Dafa di luar negeri, sungguh sangat
menyentuh sanubari. Meskipun kami berada di satu pusat lain dari kejahatan, tetapi
waktu penganiayaan sudah berlangsung lama, sejumlah praktisi terjerumus dalam suatu
pola mengikuti peraturan yang berlaku, tidak seperti pengikut Dafa luar negeri yang
demikian gigih maju dan bergegas. Di sini sungguh dapat merasakan ritme yang begitu
cepat, setiap pengikut Dafa begitu giat. Saya merasakan jarak senjang antara kami
dengan pengikut Dafa luar negeri. Saya pasti akan membawa pulang pengalaman pribadi
di Manhattan dan situasi megah dari konferensi Fa di New York ini kepada sesama
praktisi di Tiongkok. Kami betul-betul harus mempercepat derap langkah, tak hentinya
gigih maju. Mohon Shifu jangan khawatir, kami akan dapat melakukannya. Kami pasti
dapat melakukannya.
Shifu: Saya percaya. (Tepuk tangan) Sebetulnya, di daratan Tiongkok, dikarenakan
pengikut Dafa dalam dan luar negeri berbuat demikian, berupaya begitu giat, bagi
kejahatan merupakan guncangan yang cukup besar. Bagi penganiayaan mereka sudah
merupakan pengekangan yang sangat besar, pada saat bersamaan telah
menghancurkan kejahatan dalam jumlah besar. Di bawah kondisi demikian, bagi praktisi
yang mempunyai rasa takut jika masih tidak melangkah ke luar, tidak melakukan sesuatu,
maka benar-benar akan kehilangan kesempatan. Ada orang yang berkata kami tahu
Shifu baik, tahu Dafa baik, kami belajar di dalam rumah, berlatih secara sembunyi.
Sebetulnya Dafa diajarkan kepada kalian, adalah agar kalian dapat menyelamatkan
makhluk hidup, agar kalian membangun keagungan De yang lebih besar, bertanggung
jawab terhadap semua makhluk hidup. Bukankah sudah saya katakan, kehidupan masa
mendatang adalah demi orang lain, bukan demi ego pribadi. Dalam proses tersebut
adalah sedang menciptakan kalian secara demikian, maka kalian tidak bisa hanya
memikirkan diri sendiri. Apa yang ditakuti? Takut ini, takut itu. Memang betul, dalam
penganiayaan yang demikian kejam, saya juga tidak berharap para praktisi mengalami
penganiayaan, tetapi sekarang keadaan berangsur-angsur berubah sudah tidak sama
lagi, maka harus melakukan dengan lebih baik. Sebetulnya, mereka yang senantiasa

68

berbuat dengan sangat baik bukankah melangkah ke depan dari penganiayaan yang
demikian kejam?
Maka saya harap praktisi di daratan Tiongkok, benar-benar harus banyak belajar
dari praktisi di luar daratan Tiongkok. Demi untuk mengurangi penganiayaan oleh
kejahatan terhadap kalian, lihatlah bagaimana mereka berbuat. Mereka sungguh berjerih
payah, ada yang tidurnya sangat kurang, setiap orang harus melakukan banyak hal,
mereka semua menanggung banyak pekerjaan. Yang saya katakan bukan minoritas,
melainkan mayoritas, semuanya sungguh berjerih payah. Dalam hal ini, bila dibandingkan,
meskipun lingkungan mereka leluasa, tetapi sebagai pengikut Dafa, perihal gigih maju
seharusnya adalah sama. Dalam situasi yang demikian kejam, kalian tidak melakukan,
tidak melakukan dengan baik, itu mungkin disebabkan oleh situasi, sekarang ini
situasinya sudah tidak sama lagi, maka harus melangkah ke luar dan berbuat dengan
baik.
Ketika itu berapa banyak kejahatan yang menekan ke bawah, Triloka pun dipenuhi,
di dalam udara pun ada, saat menarik nafas juga akan memasukkannya ke dalam perut,
adalah begitu banyaknya. Kejahatan ada di mana-mana, sebatang rumput dan sebuah
pohon juga sudah didominasi oleh kejahatan. Rumput itu bisa membuat anda jatuh
tersandung, ranting pohon bisa menampar muka anda, tembok pun bisa membentur
kepala anda bila kalian berjalan di sisinya. Anda merasa bahwa itu wajar saja,
sesungguhnya semua itu tidaklah wajar, memang adalah begitu jahatnya. Sekarang
kejahatan tersebut sudah dimusnahkan, keadaan makin menjadi leluasa. Di banyak
tempat kejahatan segera kabur bila melihat pengikut Dafa, sama sekali tidak berani
mendatangi tempat itu, karena di tempat itu pengikut Dafa sudah melakukan dengan baik.
Begitu banyak pengikut Dafa berada di Manhattan sini, bagaimana kejahatan berani
datang? Dikarenakan unsur kekuatan lama yang seperti menyapu sampah mengusir
kejahatan ke sini, disapu ke sini, dikumpulkan di sini, untuk memudahkan pengikut Dafa
dan para Dewa memusnahkan mereka, kalau tidak, kejahatan mutlak tidak berani datang
saat ini.
Lihatlah daratan Tiongkok, di bawah kondisi yang demikian saat ini, ada praktisi
masih tidak melangkah ke luar, maka benar-benar akan kehilangan kesempatan. Tentu
saja, banyak praktisi masih berbuat sangat baik, terus mengerjakan sesuatu, sungguh
luar biasa.
Pengikut: Memancarkan Zhengnian di depan konsulat terdapat pemahaman yang
berbeda. Ada yang berpendapat, berlatih satu perangkat metode Gong diikuti
pemancaran Zhengnian satu kali, dengan demikian kejahatan tidak punya kesempatan
menarik nafas. Apakah ini mengandung niat pikiran yang tidak baik?
Shifu: Terhadap kejahatan yang menganiaya pengikut Dafa niscaya diberantas, keadaan
konkret kalian sendiri yang memutuskan.
Pengikut: Ada orang yang menyadari, cara demikian adalah menggunakan pikiran
manusia. Memancarkan Zhengnian adalah masalah serius, berdasarkan prinsip Fa
adalah tanpa sesuatu yang dimohon baru akan memperoleh dengan sendirinya, ikuti
keadaan secara alami. Sehabis latihan gerakan memancarkan satu kali, selesai latihan
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meditasi memancarkan satu kali, dengan begini barulah tidak memengaruhi Xiulian kita
sendiri. Apakah ada pengaruhnya bila seperangkat latihan dibagi dalam beberapa jam
untuk dilatih?
Shifu: Jangan timbul keterikatan apa pun, berlatih Gong lakukan sesuai dengan
tuntutannya, memancarkan Zhengnian selain yang dilakukan secara serempak, kapan
pun anda ingin lakukan dapat anda putuskan sendiri. Saya pikir kalian saat latihan adalah
latihan saja, berlatih secara wajar. Tentang memancarkan Zhengnian, kapan saja anda
inginkan boleh anda pancarkan. Kalau tidak letih anda lakukan, tidak ada masalah.
Semua energi yang anda curahkan akan pulih dengan sangat cepat. Kalian berlatih Gong
bukan benar-benar berlatih dengan kehendak manusia, latihan Gong kalian adalah
sedang memperkuat mekanisme kalian, sedangkan yang sungguh-sungguh
meningkatkan kalian, agar energi kalian pulih kembali adalah mekanisme otomatis. Kalian
dilatih oleh Gong, dilatih oleh Fa selama 24 jam, maka berapa banyak pun energi yang
kalian salurkan ke luar ketika memancarkan Zhengnian tidak akan kehilangan, bahkan
kemampuan Gong akan kembali dengan sendirinya. Pencurahan lainnya akan dengan
cepat dipulihkan, karena standar anda berada di situ. Bukankah telah saya katakan,
seberapa tingginya Gong adalah disebabkan standar Xinxing-nya yang sebegitu tinggi,
ada ukurannya. Ukurannya berada di situ, jika Gong-nya tidak naik ke atas juga tidak
dibenarkan, maka dengan cepat akan dipulihkan kembali. Sebetulnya tumbuh Gong
sangatlah mudah, yang tidak mudah adalah meningkatkan Xinxing, maka Gong-nya pun
tumbuh dengan begitu sulit. (Tepuk tangan)
Seluruh lembaran pertanyaan sudah dibaca habis. (Tepuk tangan) Kita pengikut
Dafa selama beberapa tahun ini dalam membuktikan kebenaran Dafa, mengklarifikasi
fakta, menyelamatkan makhluk hidup benar-benar telah bersusah payah. Banyak
pengikut Dafa bahkan merasa sangat letih, ada pula banyak orang sedang melakukan
pekerjaan ini setelah mengatasi berbagai aspek kesulitan. Ini harus dikatakan bahwa
pengikut Dafa luar biasa. Sebetulnya saya katakan kalian luar biasa, saya juga sedang
mengulang ucapan yang dikatakan oleh para Dewa, merekalah yang mengatakan kalian
luar biasa. Saya memang mengatakan kalian luar biasa, maka saya sebagai Shifu tentu
berpihak pada para pengikut. Harus membuat semua makhluk hidup yakin, maka biar
bagaimanapun juga, meskipun dalam pembuktian kebenaran Fa kalian menemui banyak
kesulitan, menemui banyak liku-liku, tetapi situasi keseluruhan dari pengikut Dafa adalah
makin baik.
Pelurusan Fa alam semesta pasti berhasil, bahkan pengaturan kekuatan lama pun
tidak berani membuatnya tidak berhasil, hanya saja pengaturan mereka telah
mengganggu pelurusan Fa, mengakibatkan banyak hal dirusak dalam pelurusan Fa,
maka unsur-unsur kekuatan lama juga harus diberantas secara tuntas. Pengikut Dafa
juga tidak akan selamanya membuktikan kebenaran Fa di atas dunia, karena saatnya Fa
meluruskan dunia manusia pasti akan datang. Peristiwa Dafa meluruskan Fa di alam
semesta juga hampir berakhir. Manusia juga sudah tahu bahwa alam semesta pergi
menjauhi galaksi. Dapat juga dikatakan, segala sesuatu ini bukan hanya saya yang
mengatakan, juga bukan hanya pengikut Dafa yang bisa tahu, bahkan manusia pun
lambat laun akan mengetahui.
70

Segala sesuatu yang tidak dipercayai manusia akan menampakkan diri di hadapan
manusia. Segala misteri yang tidak terkuak dalam sejarah, semua akan muncul di atas
dunia manusia, sampai tahap itu tepat adalah saatnya Fa meluruskan dunia manusia.
Segala yang dilakukan oleh pengikut Dafa, tidak menyia-nyiakan apa yang telah Dafa
curahkan demi menghasilkan kalian. Secara keseluruhan pembuktian kebenaran Fa oleh
pengikut Dafa boleh dikatakan telah memenuhi kewajiban yang harus dilakukan dan
dipikul oleh pengikut Dafa. (Tepuk tangan) Meskipun di belakang masih ada jalan yang
harus ditempuh, meskipun masih ada sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan, saya
rasa semua itu sudah tidak menjadi masalah lagi, karena masa-masa yang paling sulit
sudah dilalui, saat-saat paling jahat telah berlalu. (Tepuk tangan) Jalan selanjutnya
semestinya akan makin lebar, segalanya juga menjadi makin cemerlang, kalian pun
makin dewasa. Sebagai seorang yang Xiulian, harus makin menampilkan corak wajah
seorang pengikut Dafa. Dalam keseluruhan proses pelurusan Fa, segala pengorbanan
yang kalian curahkan, di masa mendatang akan diberikan kepada pengikut Dafa
kompensasi. Bahkan manusia yang dianiaya, kerugian yang diderita, kelak juga akan
diberikan kompensasi kepada manusia. (Tepuk tangan) Dafa akan menciptakan masa
depan bagi manusia, manusia di tengah penyebaran Dafa, di bawah situasi yang serius di
mana pengikut Dafa mengalami penganiayaan, manusia masih mempunyai penampilan
yang positif, maka manusia semacam ini sudah seharusnya mempunyai keberuntungan.
Manusia yang demikian telah menyelesaikan apa yang harus dikerjakan oleh manusia,
maka di masa mendatang juga akan diciptakan bagi mereka lingkungan hidup manusia
yang sesungguhnya.
Pada masa mendatang yang tidak lama lagi segalanya akan terjadi perubahan,
tetapi sebagai pengikut Dafa, sebelum mencapai kesempurnaan kalian tidak boleh timbul
gejolak apa pun, kalian lakukan saja apa yang ingin kalian lakukan menurut aturan yang
berlaku. Jika kalian mempunyai sebuah pikiran atau sebuah niat yang mengarah ke sisi
ekstrem, tanpa memikirkan akibatnya, tidak lagi mempertimbangkan Dafa, saya beri tahu
pada kalian, itu berarti kalian tidak menempuh jalan sendiri dengan baik. Karena jalan ini
ditinggalkan untuk masa mendatang, maka kalian harus membuka jalan ini. Tujuan kalian
Xiulian bukan hanya untuk mencapai kesempurnaan diri sendiri, kalian harus
menyelamatkan semua makhluk hidup, kalian juga sedang membantu makhluk hidup
masa mendatang membuka masa depan. Tanggung jawabnya sangat besar, balasan
yang akan datang juga sangat besar, sekalipun lebih banyak lagi yang kalian korbankan
juga tidak sebanding dengan apa yang akan anda dapatkan kelak. Maka dari itu, saya
berharap kalian jangan sampai mengalami gejolak dalam keadaan apa pun. Baik
manusia merehabilitasi Dafa ataupun tidak, muncul situasi baru ataupun tidak, pengikut
Dafa semestinya menyelamatkan makhluk hidup tetap harus menyelamatkan makhluk
hidup, lakukan apa yang harus kalian lakukan, hingga kalian mencapai kesempurnaan!
(Tepuk tangan meriah dalam jangka panjang)
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