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Ceramah Fa di Amerika Bagian Barat
Li Hongzhi
21 Oktober 2000
Lama tidak bertemu! (Tepuk tangan)
Baiklah, sekarang kita jangan bertepuk tangan lagi, dengarkan Guru berbicara.
Setiap kehidupan apa pun di dalam alam semesta ini, di tingkat mana pun, terhadap
Fa maupun prinsip Fa yang berhasil mereka identifikasikan lewat pencapaian kesadaran,
maupun terhadap buah status mereka yang teridentifikasi lewat kesadaran, tanpa kecuali
harus mengalami suatu ujian yang benar-benar berat, memastikan benda yang mereka
identifikasikan lewat kesadaran, apakah dapat berpijak terus dalam alam semesta, dan
mendirikan keagungan De mereka. Oleh karena itu bagi segenap kehidupan, di dalam
Xiulian mereka, semua akan menemui situasi seperti yang kita alami hari ini. Semua
mengetahui, pada waktu Sakyamuni masih berada di dunia, pada waktu Yesus masih
berada di dunia, termasuk agama ortodoks maupun Fa ortodoks yang lain, saat mereka
menyebar di dunia juga pernah menjumpai peristiwa semacam itu, akan mengalami ujian
semacam itu, itu adalah prinsip alam semesta ini. Tetapi bagi Dafa kita, saya beri tahu
anda, tidak ada siapa pun pantas mengujinya. Karena bagi segenap kehidupan, termasuk
segala kehidupan di dalam alam semesta, semua adalah dia yang memprakarsai, dia
yang menciptakan, yang membesarkan, oleh karena itu siapa pun tidak pantas
mengujinya. (Tepuk tangan)
Kalau begitu mengapa kita dapat menemui peristiwa semacam ini? Semua
mengetahui, Li Hongzhi adalah menggunakan wujud dalam bentuk manusia biasa, adalah
menggunakan tubuh manusia biasa, dengan bahasa paling rendah dari kehidupan
seluruh alam semesta --- bahasa manusia, lagi pula dengan bahasa manusia yang paling
dangkal sekarang ini dan bentuk Xiulian yang paling rendah --- Qigong, dengan cara
semacam itu melakukan urusan ini, sehingga mengelabui pandangan segenap makhluk
hidup dalam alam semesta, untuk menata mereka kembali, maka harus membuat mereka
menampakkan kriteria Xinxing mereka yang sesungguhnya, dengan demikian maka
mereka tidak diperkenankan mengetahui wajah asli. 1 Segenap kehidupan yang ada dalam
alam semesta semua tidak mengetahui wajah yang asli, mereka menganggap saya
sebagai praktisi Xiulian, oleh karenanya maka baru berani berbuat demikian. Dahulu saya
pernah mengatakan kepada anda, saya katakan bahwa Fa dari alam semesta ini, dulu
segala makhluk hidup tidak ada yang mengetahui, oleh karena itu ketika saya meluruskan
Fa, mereka malah beranggapan saya juga sedang mendirikan seperangkat benda yang
teridentifikasi lewat kesadaran, hanya luar biasa murni semata, tingkatnya luar biasa
tinggi, dari pandangan mereka hanya demikian belaka. Itulah sebabnya mengapa
sekarang mereka berani memberi musibah ini kepada kita, itu berarti bagi buah status
yang lebih tinggi dan Fa yang demikian besar, tetapi sebaliknya, bila tidak
memperkenankannya terjadi ia juga tidak akan dapat terjadi. Melalui segala apa yang
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mereka rencanakan ini, saya gunakan untuk melihat Xinxing dari perbuatan mereka.
Peristiwa ini, dalam sejarah mereka telah membuat rencana jangka panjang. Sejarah
umat manusia adalah berulang, mereka juga tidak tahu bahwa disebarkannya Fa yang
demikian besar bukan merupakan hal yang sepele. Pada umat manusia periode lalu juga
pernah mengalami suatu proses pengujian seperti itu, lagi pula telah mencapai tahap
perkembangan yang lebih jauh dan mendalam daripada umat manusia sekarang,
akhirnya oleh sebab pencemaran lingkungan telah mengakibatkan cacat bentuk pada
manusia, akhirnya dimusnahkan, itu adalah yang terjadi pada manusia dahulu. Kali ini
adalah mengulang kejadian yang lalu, tetapi kali ini benar-benar adalah sedang
meluruskan Fa, artinya sejak jaman yang sangat lama telah direncanakan peristiwa ini.
Agar tidak sampai terjadi penyimpangan, agar peristiwa hari ini tidak timbul masalah,
mereka telah membangun seperangkat sistem. Menurut prinsip dan pikiran mereka,
peristiwa yang terjadi, peristiwa yang muncul hari ini, semua sudah direncanakan oleh
mereka. Dalam perjalanan proses itu tidak ada suatu peristiwa yang terjadi secara
kebetulan, sekalipun di dalam manusia biasa ia tampaknya adalah kebetulan,
manifestasinya di dalam manusia biasa adalah sepenuhnya menurut cara manusia biasa,
namun itu benar-benar sudah direncanakan oleh mereka. Menurut perkataan mereka satu
Dewa sudah mencukupi untuk mengatur segenap makhluk hidup di seluruh bumi, supaya
segalanya tidak menyimpang, Dewa yang tidak terhitung banyaknya semua sedang
mengawasi peristiwa ini, apakah bisa terjadi kekhilafan pada mereka? Tidak akan terjadi
kesalahan kecil apa pun dalam kelangsungan proses itu. Namun itu seperti saya katakan
tadi, adalah Dewa dari alam semesta lama yang merencanakan, mereka tidak berani
menghancurkan semua itu, karena mereka juga telah melihat masalah yang akan
dihadapi oleh alam semesta, mereka juga tahu saya sedang melakukan pekerjaan ini.
Tetapi siapakah saya, mereka juga tidak tahu, oleh karena itu mereka pun merencanakan
urusan yang akan mereka lakukan. Apakah semuanya mengerti? (Tepuk tangan) Dari
ekspresi mereka adalah bertujuan ingin membangun keagungan De bagi Fa ini, adalah
ingin agar Fa dalam alam semesta ini dapat benar-benar dihormati keagungan De nya
oleh kehidupan seluruh alam semesta, dari gejala luar, itu adalah tujuan dari segala yang
mereka rencanakan, tetapi itu malah jadi hambatan dalam pelurusan Fa, saya tahu
mereka pasti akan berbuat demikian, maka dari segala yang mereka rencanakan itu
kebetulan dapat saya gunakan untuk melihat Xinxing mereka untuk menata kembali posisi
mereka. Bahwa kita setiap orang di dalam proses Xiulian, semua harus akurat mengenali
hubungan antara Xiulian pribadi dengan pelurusan Fa. Bagaimana memandang atas
kesengsaraan dan ujian yang anda alami? Saya beri tahu anda, jika seseorang sekiranya
tidak punya karma yang begitu besar, mereka mutlak tidak akan diterpa kesulitan yang
begitu besar. Harus dingin kepala dengan jernih membedakan antara Xiulian pribadi
dengan kejahatan yang menganiaya Fa adalah dua hal yang berbeda. Segala
perencanaan ini berakibat gangguan terhadap Dafa, jika ingin melakukan sesuatu
pemaksaan terhadap saya dan Fa adalah mutlak tidak diperkenankan, oleh karena itu
mereka harus menanggung atas segala yang mereka lakukan. Ini apa bedanya dengan
dulu pada waktu Yesus dianiaya maupun pengikut Sakyamuni dianiaya? Mereka harus
bertanggungjawab atas segala ini. Saya pernah mengatakan kepada anda, saya katakan,
apa yang disebut Buddha? Tathagata artinya berjalan di atas kebenaran, datang sesuai
dengan yang diinginkan, demikian sebuah sebutan oleh orang awam, sedang Buddha
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yang sejati Dia adalah pelindung alam semesta, Dia akan bertanggung jawab atas faktor
positif dalam alam semesta, tetapi dalam peristiwa ini, mereka juga telah sepenuhnya
mengekspresikan kedudukan posisi Xinxing mereka yang sudah menyimpang dari Fa,
sepenuhnya mengekspos sisi mereka yang tidak murni, oleh karenanya baru bisa
membuat beberapa peristiwa timbul banyak macam gangguan yang tidak semestinya
terjadi, ini amat mirip dengan Xinxing praktisi Xiulian pribadi di antara kita yang terekspresi
hari ini. Seluruh makhluk hidup alam semesta sedang dalam pelurusan Fa, segala yang
terekspresi mungkin akan terwujud pada manusia di sini, karena saya melakukan pada
manusia di sini. Penderitaan maupun kesengsaraan yang ditanggung oleh pengikut Dafa
kita, saya beri tahu anda, tidak semata ditujukan pada Xiulian pribadi, adalah karena ada
kehidupan tingkat tinggi berdalih bahwa praktisi punya karma dan ingin meningkatkannya,
maka memperalat kehidupan tingkat rendah yang bejat untuk melakukan penganiayaan,
oleh sebab itu maka menguji Dafa, sesungguhnya bagi pelurusan Fa itu semua adalah
merusak. Anda tidak hanya menanggung kesengsaraan yang diciptakan manusia bagi
anda. Karena anda punya sisi yang telah selesai Xiulian, anda adalah Dewa yang agung,
Dewa dari tingkat sangat-sangat tinggi semua menguji anda, oleh karena itu peristiwa hari
ini belum pernah terjadi sebelumnya, suatu cobaan yang belum pernah ada dalam sejarah.
Ini adalah pemahaman dari perspektif kita selaku praktisi Xiulian. Tetapi sebaliknya saya
katakan siapa pun tidak pantas menguji Dafa. Tetapi mereka telah melakukan, mereka
akan menanggung segala perbuatannya. Saya hanya sekadar berbicara dengan anda
tentang garis besar situasi ini. Telah saya katakan saya hanya ingin memanfaatkan
perbuatan mereka untuk mengamati Xinxing-nya dalam mengatur posisi mereka,
sebaliknya juga berguna menguji dan menyempurnakan para pengikut. Lagi pula mereka
memperalat kehidupan yang paling jahat untuk melakukan segala itu secara destruktif.
Menurut pandangan Shifu, walaupun dalam peristiwa ini menjumpai kesengsaraan
sangat besar, karena anda berada bersamaan dengan Fa ini ketika dalam masa
pelurusan Fa, pada sejarah mana pun atau dalam Xiulian masa mendatang, orang-orang
tidak akan menemui kesengsaraan yang demikian besar. Tentu saja bukan anda,
maksudnya adalah bagi manusia mendatang, karena mereka tidak lebih hanya Xiulian
pribadi belaka. Sedang anda adalah berintegrasi dengan Fa.
Satu tahun lalu saya punya banyak sebab sehingga tidak berbicara, dalam saya
tidak berbicara saya telah melihat para praktisi telah berbuat sangat baik, berarti juga
dalam keadaan saya tidak berada, anda semua dapat melakukan dengan baik. Bukan
main! Di satu pihak anda memperlakukan diri sebagai praktisi Xiulian, di lain pihak juga
tabah membela Dafa, benar-benar agung! Ini disebabkan anda sudah berada di atas Fa,
ini disebabkan anda telah memperlakukan diri selaku seorang praktisi Xiulian. Hal ini tidak
akan mampu dilakukan oleh manusia biasa, manusia biasa mutlak tidak mampu
melakukan. Ini adalah peristiwa yang tidak dijumpai dalam sejarah. Jangan harap
kekuatan jahat yang merusak kita ingin memusnahkan kita, dalam sejarah tidak ada
peristiwa seperti ini, manusia juga tidak punya kemampuan ini. Siapa pun yang merusak
Dafa, itu merupakan manusia yang ingin berkelahi dengan Dewa, pada akhirnya jelas
konsekuensinya. Tentu saja, melalui rangkaian peristiwa yang terjadi ini, praktisi kita telah
saling mengerti dengan lebih jelas. Khususnya pada awal masa kesengsaraan
perbedaannya sangat besar, ada sebagian orang yang telah tergoncang berhenti,
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sebagian orang ada yang menimbang-nimbang, Li Hongzhi adalah orang seperti apa?
Ada yang berpikir Fa ini benar atau tidak? Dilakukan pengujian menyeluruh atas segala
hati yang ada pada manusia. Biarpun anda punya suatu keterikatan apa saja dalam
memasuki Dafa ini, maka selalu dapat dilakukan pengujian terhadap keterikatan hati anda
itu. Ada yang merasa bagian Dafa ini baik, atau bagian itu baik, namun pengujian hari ini
adalah tidak kenal ampun, karena satu keterikatan apa pun tidak ada yang boleh dibawa
naik ke atas langit.
Saya beri tahu anda, sepanjang sejarah belum pernah ada manusia yang berhasil
Xiulian, terlepas dari cara Xiulian apa pun. Ini karena Fu Yuanshen tidak masuk ke dalam
Triloka, tetapi mengontrol tubuh manusia pada tingkat mikroskopis dari luar Triloka. Sama
sekali mustahil bila seseorang ingin balik kembali. Tidak pernah ada dalam sejarah.
Tetapi karena anda telah menjumpainya dalam pelurusan Fa hari ini, bukannya anda
punya Yuanfen yang demikian besar, juga bukan kebetulan belaka, anda benar-benar
dapat kembali melalui kultivasi! (Tepuk tangan)
Biar di tingkat mana pun, asalkan Dewa telah masuk ke Triloka maka selamanya
mustahil kembali lagi, ini adalah mutlak. Ini juga satu peristiwa dalam sejarah yang belum
pernah ada orang berani mengungkapkannya. Karena ia akan membawa manusia cepat
sekali menuju kemusnahan. Jika manusia telah mengetahui keadaan sebenarnya,
kehidupan yang tanpa harapan dapat melakukan segala kejahatan. Tetapi Dafa kita telah
berhasil melakukan, kita juga mampu melakukan, juga telah berfungsi demikian, oleh
karena itu saya beri tahu keadaan sebenarnya ini kepada anda. (Tepuk tangan)
Tentang praktisi kita, sungguh bukan main. Pada beberapa waktu lalu, demi
pelurusan Fa anda telah melakukan banyak urusan yang pantas anda lakukan, pada
kurun waktu ini, banyak orang kita dalam menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada
orang awam telah melakukan banyak pekerjaan. Selaku seorang pengikut Dafa, sebagai
sebutir partikel alam semesta ini, anda sepantasnya berbuat demikian. Ketika manusia
merusak Fa, tentu saja siapa pun tidak mampu merusak Fa ini, bagaimana mungkin Fa
alam semesta dirusak oleh manusia? Siapa pun tidak mampu merusak, tetapi ketika ada
orang ingin menganiaya Fa ini, maka selaku seorang pengikut, selaku satu partikel Dafa,
anda sepantasnya berbuat bagaimana? Bukankah anda pantas memberi tahu keadaan
sebenarnya agar orang mengetahui bagaimana peristiwanya? Ini dijelaskan dari
perspektif anda sendiri, anda adalah satu partikel Dafa, sudah sepantasnya anda
berfungsi demikian.
Jika ditinjau dari perspektif lain, saya beri tahu anda, segala hal yang anda kerjakan
hari ini, Dewa dari segenap alam semesta, baik mereka yang sudah diperbaiki maupun
belum diperbaiki, mereka semua mengatakan kita semua adalah sangat belas kasih.
(Tepuk tangan) Apakah anda mengetahui? Dalam kurun waktu saat kejahatan datang
merambah langit dan menyelimuti bumi, betapa banyak orang telah terkecoh oleh desasdesus yang keji dan kebohongan yang menipu publik, berperasaan dendam kesumat
memperlakukan Dafa dan pengikut saya, orang seperti ini kelak pasti akan tersisihkan.
Namun memang demikian, lewat menjelaskan keadaan yang sebenarnya kita membuat
mereka mengerti faktanya, menyingkirkan anggapan dan pikiran jahat semula, mereka
sangat mungkin akan tertolong. (Tepuk tangan) Kita dalam menjelaskan kebenaran
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kepada dunia, bukannya melakukan sesuatu perjuangan politik, atau melakukan sesuatu
untuk tujuan tertentu. Saya beri tahu anda, ini adalah belas kasih anda, adalah anda yang
benar-benar menyelamatkan orang-orang masa-mendatang! (Tepuk tangan) Jika pikiran
orang itu tidak berubah, anda coba pikirkan, habislah sudah mereka. Selaku seorang
murid, selaku seorang praktisi Xiulian, saya kira bertolak dari aspek belas kasih juga
sepantasnya melakukan pekerjaan ini. Jelaskan kebenaran kepada manusia, beri tahu
mereka, dengan demikian juga memberikan penyelamatan pada manusia.
Selain itu saya ingin meminjam kesempatan ini, kepada segenap berbagai jenjang
pemerintah Amerika dan Kanada yang menganugerahkan kehormatan kepada kita, dan
menganugerahkan kehormatan kepada saya pribadi, saya sangat berterima kasih! (Tepuk
tangan) Dalam situasi yang khusus ini, saya tidak dapat satu per satu berterima kasih
kepada mereka, tetapi saya akan memberi mereka masa depan yang cemerlang. (Tepuk
tangan) Dari ekspresi luarnya kita meminta orang awam untuk mendukung Dafa, ini
adalah anggapan dari pihak awam yang terekspresi pada manusia di sini, sedang dari
pihak lain ia adalah terbalik. Siapa yang memberi dukungan pada Dafa, telah menyiarkan
Dafa dari sisi positif, berarti telah membuka eksistensi kehidupannya, bagi masa depan
mereka sendiri dan meletakkan basis untuk memperoleh Fa di masa mendatang.
Banyak yang ingin diucapkan, saya tidak ingin terlalu banyak berbicara. Saya akan
menentukan satu waktu secara resmi, memberi penjelasan kepada anda tentang sebab
dan akibat dari segenap peristiwa ini. (Tepuk tangan) Tetapi saya beri tahu anda, kepada
segenap pengikut yang melangkah ke luar, Shifu berterima kasih kepada anda! (Tepuk
tangan) Sungguh bukan main! (Tepuk tangan)
Setiap orang dari kita melakukan hal-hal Dafa dari pelurusan Fa seperti penyebaran
Fa, dan menjelaskan kebenaran. Kita tidak terlibat dalam pergulatan politik, sekalipun kita
pergi ke Tian Anmen, atau pergi ke Zhongnanhai, atau menjelaskan kepada orang-orang
tentang kebenaran dalam segala situasi. Ini karena bila kejahatan tidak menganiaya kita,
kita sama sekali tidak perlu menjelaskan apa pun. Kita pikir juga tidak mengganggu orang,
bahwasanya kita memohon dan menjelaskan kebenaran kepada orang-orang sekarang ini.
Di bawah perlakuan tidak adil, orang harus diizinkan berbicara, ini adalah hak paling
dasar bagi manusia.
Tentu saja melalui peristiwa itu, kita dapat melihat kedudukan posisi Xinxing setiap
praktisi secara tuntas, tetapi bagaimanapun juga, semua praktisi pada permulaan
peristiwa ini telah mengalami suatu proses pertimbangan yang serius, semua ini tidak
dapat dikatakan keliru sebab dengan diberikan kesempatan seperti ini kepada anda,
adalah agar anda menimbang-nimbang; Siapakah Li Hongzhi sesungguhnya?
Sebenarnya Fa ini benar apa tidak? Bagi yang dapat melangkah ke luar, sampai hari ini
yang dapat melangkah sampai sini, saya beri tahu anda, artinya anda telah berhasil
menempa diri! (Tepuk tangan panjang) Semua sudah tahu, pada waktu itu kekuatan jahat
benar-benar merambah langit dan menyelimuti bumi, cukup besar, benda-benda ini sudah
dimusnahkan. (Tepuk tangan) Hanya tersisa orang jahat yang sedang bermain
pertunjukan. Selain itu semua orang yang masih punya pikiran lurus -- yang bukan praktisi
kita --- semua manusia biasa yang punya pikiran lurus mulai tegak menyikapi segala ini.
Kejahatan dahulu telah mengekang orang-orang, dan setelah iblis dimusnahkan, pikiran
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orang-orang menjadi jernih dan sekarang mereka menimbang dan mengevaluasi kembali
semua ini. Kebohongan-kebohongan dan rekayasa satu per satu akan terbongkar. (Tepuk
tangan)
Sebenarnya banyak yang hendak dibicarakan dengan anda, semuanya mungkin
juga punya banyak hal yang hendak ditanyakan pada saya: Apakah benar berbuat begini?
Apakah benar berbuat begitu? Saya beri tahu anda, secara keseluruhan anda telah
berbuat dengan benar. Tentang hal-hal kecil, atau beberapa hal tertentu yang tidak dapat
dikuasai dengan baik, saya kira dalam proses menuju Kesempurnaan anda sendiri akan
dapat melakukan dengan baik. (Tepuk tangan) Karena dalam satu tahun lebih ini, praktek
membuktikan, dalam keadaan saya tidak ada anda sungguh-sungguh berbuat baik!
(Tepuk tangan) Beberapa masalah kecil dan masalah individu tidak bisa mewakili Dafa.
Ini juga karena ada yang merencanakan, dikatakan keniscayaan juga boleh,
sesungguhnya juga karena perencanaan. Pada waktu kapan, orang yang mana
berpenampilan bagaimana, kapan orang ini akan berbuat apa, termasuk pula dalam
rumah tahanan, dia dahulu selalu berpenampilan sangat baik, pada akhirnya dia juga
mengelabui praktisi lainnya. Anda coba pikirkan, apakah ini dapat dikatakan kebetulan?
Mungkin tidak ada yang kebetulan, karena bagimu seorang praktisi, dalam proses
kultivasi anda mempunyai ujian-ujian fundamental terus sampai titik akhir. Walaupun
begitu, tidak satu pun dari pengikut-pengikut yang berkultivasi Dafa dengan sungguhsungguh, jatuh di tengah-tengah ujian.
Saya hanya berbicara sebanyak ini. Jika ada kesempatan saya akan berbicara
mendetail dengan anda. (Tepuk tangan) Betapapun bagi yang kehidupannya telah
dirampas oleh kekuatan jahat, betapapun bagi yang berada dalam rumah tahanan, yang
telah dijatuhi hukuman, betapapun bagi yang menanggung penderitaan dalam situasi
berbeda, atau yang meninggalkan rumah dan mengembara, dan praktisi kita yang berada
di luar negeri, serta praktisi yang berada dalam berbagai kondisi, segala pekerjaan yang
anda lakukan untuk Dafa telah menegakkan keagungan De anda. Selesaikan langkah
terakhir, saya harap bahkan anda melakukan lebih baik dan secara sejati mencapai
Kesempurnaan! Terima kasih semuanya! (Tepuk tangan)

6

Ceramah Fa pada Konferensi Fa di Kawasan Great Lakes, Amerika
Utara
Li Hongzhi
9 Desember 2000, di Ann Arbor
Anda sekalian telah berjerih payah. (Tepuk tangan meriah)
Saya senang sekali melihat anda sekalian. Pada satu tahun lalu kalian tidak seperti
ini, mengalami ujian yang demikian berat, mungkin kalian tidak begitu merasa, tetapi saya
lihat kalian sama sekali sudah bukan orang yang semula lagi. Kita semua telah
mengalami ujian paling keras yang belum pernah terjadi dalam sejarah, lagi pula adalah
yang demikian keji. Dahulu ketika melakukan pekerjaan apa pun, semua orang selalu
berpikir: "Bagaimana saya harus belajar Fa dengan baik? Bagaimana saya dapat bekerja
untuk Dafa? Bagaimana saya dapat meningkat? Bagaimana saya dapat berbuat lebih
baik?" Selalu merasa sedang belajar Fa, tetapi tidak menempatkan diri sebagai satu
bagian yang berada di tengah-tengah Dafa. Kemudian setelah lewat satu tahun ini, saya
menemukan anda semua sama sekali telah berubah, anda sudah tidak berpikir seperti
semula lagi. Apa pun yang dikerjakan untuk Dafa, apa pun yang anda lakukan, anda
sudah menempatkan diri di tengah-tengah Dafa, tidak seperti semula. Saya ingin
melakukan sesuatu untuk Dafa, saya ingin bagaimana agar dapat meningkat. Apa pun
yang anda kerjakan, sudah tidak berpikir diri sendiri sedang berbuat sesuatu untuk Dafa,
bagaimana mestinya berbuat untuk Dafa, bagaimana saya dapat berbuat untuk Fa ini,
sudah menempatkan diri di tengah-tengah Dafa, anda sudah sama seperti salah satu
partikel di dalam Dafa, apa pun yang diri sendiri lakukan, diri sendiri sudah merasa
semestinya berbuat begitu. Walau anda tidak tegas menyadarinya seperti itu, atau anda
tidak tegas menyatakannya dengan kata-kata, sesungguhnya tindakan anda sudah
demikian, ini adalah perubahan terbesar yang saya lihat, yang terjadi pada anda sekalian
setelah lewat satu tahun. Dengan kata lain, anda sudah sepenuhnya berada di tengahtengah Fa. Khususnya bagi praktisi lama, hal ini terlihat sangat nyata. Sedang dahulu,
boleh dikatakan anda adalah seorang praktisi, akhir-akhir ini sering kali "praktisi" saya
sebut sebagai "pengikut”, sesungguhnya memang sudah ada perubahan yang sangat
besar. Selaku seorang praktisi Xiulian, Shifu tidak akan berlebihan memuji anda seperti
cara memberi semangat bagi manusia biasa, yang mengatakan bagaimana anda telah
berbuat sedemikian baiknya, karena anda adalah praktisi Xiulian, anda tahu bagaimana
seharusnya berbuat.
Beberapa peristiwa yang sekarang ini terjadi, sejak dini sudah direncanakan di dalam
sejarah, setiap mata rantai peristiwa itu tidak ada yang menyimpang. Tentu saja
perencanaan seperti ini, adalah perencanaan yang dahulu dibuat oleh sejumlah
kehidupan tingkat tinggi dari alam semesta lama, lagi pula adalah perencanaan yang
dibuat oleh berlapis-lapis sistem kehidupan lama yang berada dalam alam semesta.
Tujuan mereka, juga untuk menyelamatkan alam semesta ini, dalam anggapan mereka,
termasuk Dafa sekarang ini, bahkan bagi pengikut Dafa, bagaimana agar segalanya ini
dapat dikerjakan dengan baik, bagaimana supaya pekerjaan ini sempurna, mereka telah
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berusaha sepenuh hati dan segenap tenaga, mereka sendiri beranggapan demikian.
Anda sekalian masih ingat ketika saya mengajar Fa di San Francisco sebelum ini, saya
katakan terhadap Dafa alam semesta siapa pun juga tidak pantas mengujinya, karena
biarpun kehidupan itu di dalam alam semesta ini mereka punya taraf dan tingkat yang
betapa tingginya, mereka semua adalah kehidupan yang berada dalam alam semesta ini,
adalah Fa ini yang memprakarsainya, dengan kata lain kehidupan mereka semua adalah
hasil dari Fa ini, bagaimana mungkin mereka malah berbalik ingin coba-coba menguji Fa
ini. Tetapi dahulu dalam mengajar Fa saya juga sering berkata kepada anda sekalian,
saya katakan Fa alam semesta ini dahulu tidak mampu diketahui oleh kehidupan, juga
tidak boleh diketahui oleh kehidupan. Tentu saja jika dikatakan dengan bahasa manusia,
misalnya, jika segala kehidupan dalam alam semesta mereka telah tahu bahwa dalam
alam semesta ada Fa, maka dalam kurun waktu yang sangat panjang ketika semua
kehidupan alam semesta telah menyimpang dari Fa, mungkin akan mengakibatkan
berbagai macam persoalan, maka mungkin ada sebagian kehidupan yang akan
mengubah Fa ini. Karena punya kemampuan, mereka boleh jadi akan berbuat apa saja.
Oleh karena itu, bentuk eksistensi Fa alam semesta tidak diijinkan kehidupan tingkat apa
pun untuk mengetahuinya. Dengan demikian maka telah mengakibatkan satu persoalan,
mereka tidak tahu dalam alam semesta ada Fa, Dafa alam semesta ini dapat disebarkan
dalam alam semesta ini, telah mereka anggap saya sedang mengidentifikasikan Fa ini
lewat kesadaran. Lagi pula mereka juga benar-benar berusaha segenap tenaga demi
suksesnya pekerjaan ini, membantu saya menyempurnakan segalanya ini. Namun
mengakibatkan lagi satu persoalan, persoalan apa? Segala kehidupan alam semesta
semua sudah menyimpang dari Fa ini, dengan kata lain taraf dan kemurnian mereka
diukur dengan kriteria Dafa alam semesta yang primitif 2, sudah tidak mencukupi kriteria
lagi, jadi segala rencana dan bantuan mereka terhadap pekerjaan ini, justru jadi hambatan
terbesar bagi saya dalam menyelesaikan pekerjaan ini, karena betapapun mereka
berusaha agar lebih baik, tidak akan dapat melampaui taraf mereka sendiri. Bila
dikerjakan mengikuti segala yang mereka rencanakan itu, maka anda sekalian pikirkan,
sekalipun selesai dikerjakan bukankah juga sama dengan tidak dikerjakan? Sekalipun
selesai dikerjakan masih berada pada taraf dan kriteria itu, bagaimana ini diperbolehkan?
Oleh karena itu semua yang mereka rencanakan dan lakukan tidak bisa diakui, juga tidak
dapat dipertahankan.
Dengan demikian lantas mengakibatkan suatu persoalan yang serius: Semua yang
mereka rencanakan, terhadap pelurusan Fa bukan hanya tidak menimbulkan pengaruh
positif, malah jadi hambatan yang serius. Permainan keji yang sekarang berlangsung
dalam masyarakat manusia biasa, juga salah satu bagian yang direncanakan oleh
kehidupan tingkat tinggi, ini juga merupakan penampakan mencolok dari Xinxing mereka
yang tidak mencukupi kriteria Fa, sepenuhnya mengekspresikan ikut sertanya kehidupan
dari tingkat yang berbeda dan kriteria Xinxing mereka. Sekaligus ini juga telah
memberikan suatu kondisi yang menguntungkan bagi pelurusan Fa. Kondisi apakah? Bila
dalam proses pelurusan Fa, sejumlah kehidupan itu tidak terekspresi, maka sulit untuk
menata mereka pada posisi tingkat Xinxing yang berbeda, dengan kata lain juga akan ada
tingkat kesulitan yang besar dalam pelurusan Fa. Dengan demikian berarti pula, semua
2

Primitif -- Paling awal.
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yang mereka lakukan untuk menguji Dafa ini, justru jadi permainan yang sepenuhnya
memperlihatkan posisi Xinxing mereka. Bersamaan itu, para praktisi sendiri juga memiliki
unsur-unsur buruk yang terkumpul dalam proses kehidupan mereka yang panjang, dan
karma yang terbentuk pada tingkat rendah, semua benda ini harus disingkirkan, sehingga
menyebabkan praktisi mengalami cobaan yang kejam dalam peristiwa itu, mereka
memperalat orang jahat menyiarkan desas-desus tentang saya untuk menguji para
praktisi apakah teguh terhadap saya, demikian situasinya.
Tadi telah saya katakan, semua ini tidak bisa saya akui, oleh karena itu mereka
harus diberantas, termasuk kekejian yang terjadi ini. Pada mulanya mereka ingin
memperlakukan saya seperti yang dilakukan terhadap agama di masa lalu. Konsepsi
yang bermetamorfosa membuat mereka menganggap layak bagi penganiayaan terhadap
Dewa yang ada dalam sejarah, seperti peristiwa disalibnya Yesus, sudah jadi sebuah
contoh bagi kehidupan tingkat tinggi yang datang menyelamatkan manusia, ini bagaimana
diperbolehkan? Itu sendiri sudah merupakan kebejatan! Satu Dewa turun menyelamatkan
manusia, manusia menyalibkan Dewa, betapa besarnya kejahatan manusia, sampai hari
ini pun masih sedang membayar kembali. Namun itu bukan hanya manusia saja yang
melakukan, adalah diciptakan oleh kehidupan dari tingkat lebih tinggi yang telah bejat.
Atas semua ini mereka tidak berani berkata bahwa mereka sendiri punya persoalan,
karena semuanya telah bermetamorfosa, telah bermetamorfosa menyimpang dari Fa,
baru lambat-laun berubah seperti ini. Secara historis tidak ada kehidupan dari tingkat
manapun yang berani menyentuhnya, semua telah diombang-ambingkan oleh unsur yang
simpang siur dan luar biasa ruwet. Semua benda tidak murni ini harus disingkirkan,
seluruhnya harus disingkirkan!
Kekejian ini sekalipun ekspresinya pada masyarakat manusia biasa, kelihatannya
adalah orang jahat telah menciptakan kesengsaraan ini bagi para pengikut Dafa saya,
sesungguhnya adalah ikut sertanya kehidupan yang telah bermetamorfosa dari tingkat
yang berbeda, maksud saya adalah sejumlah kehidupan yang telah bejat itu. Kehidupan
yang tidak ikut serta adalah mayoritas, tetapi juga sudah tidak murni lagi, semua sedang
ditata kembali dalam proses pelurusan Fa. Masih ada satu persoalan yang sangat serius,
karena pada awal mula pekerjaan ini dilakukan, telah saya beri tahu mereka, saya
katakan kehidupan manapun tidak akan mampu menyelamatkan manusia sekarang ini,
Fa manapun tidak akan mampu menyelamatkan manusia sekarang ini, siapa pun juga
tidak sanggup mengubah manusia sekarang. Apakah artinya? Saya beri tahu anda
sekalian, karena manusia sekarang yang pikirannya bermetamorfosa, mereka sendiri
tidak merasakan, sebabnya sudah terjadi perubahan pada esensi manusia. Biar
menggunakan bentuk Xiulian apa pun, anda hanya dapat mengubah hal yang mereka
dapat insyafi, tidak akan sanggup mengubah esensi mereka yang bermetamorfosa. Oleh
karena itu lewat satu tahun lebih ini, biar mereka gunakan cara apa juga, betapapun
kejamnya, tidak akan sanggup mengubah praktisi dalam persoalan fundamental, akhirnya
tidak ada yang dapat mencapai tujuan. Dalam usaha mereka agar praktisi dapat
mencapai kriteria, mencapai ketentuan yang mereka tuntut, mereka telah memperalat
sejumlah kehidupan yang jahat itu secara kejam memukuli praktisi, sekalipun
menggunakan segala cara yang paling jahat mereka tetap tidak dapat mencapai tujuan,
dalam kebingungan yang amat sangat, mereka makin jahat memperlakukan praktisi.
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Akhirnya mereka tidak dapat mencapai tujuan, malah mengatakan mereka telah berusaha
dengan kemampuan maksimal. Betapa jahatnya! Namun terjadinya segala kekejian ini,
sebagai berlapis-lapis kehidupan dalam alam semesta yang mahaluas ini, mereka malah
tidak menyadari kekejaman itu. Sebab segala kehidupan sedang berada dalam proses
metamorfosa.
Mereka tidak dapat mencapai tujuan, dengan demikian bukan berarti praktisi kita
sudah tidak ada harapan, dalam proses pelurusan Fa segalanya dapat dibuat mencapai
kriteria, sejak dini saya sudah beri tahu mereka jangan berbuat demikian. Kehidupan yang
manapun, jangankan manusia, kehidupan yang lebih tinggi, asalkan mereka merupakan
kehidupan dalam alam semesta, ketika saya melakukan pelurusan Fa, maka dari aspek
hakiki, dari aspek sumber asal kehidupan, dari segala unsur yang membentuk
kehidupannya, semua dapat saya koreksi kembali, yang tidak murni disingkirkan dan
diperbaiki kembali. Mereka diberi tahu tidak boleh berbuat seperti itu, Fa telah diajarkan
mereka juga tidak mengindahkan, sebab mereka tidak percaya semua yang sungguh
nyata. Mereka telah melakukannya, itulah kejahatan mereka. Sampai kini mereka masih
berpikir begini: "Kita telah berusaha keras dengan segenap tenaga membantu anda,
karena Fa yang demikian besar, berpengaruh pada keselamatan alam semesta
mendatang, oleh karena itu pengikut anda bila tidak dapat mencapai kriteria adalah tidak
benar, Fa yang demikian besar tanpa melewati cobaan yang demikian adalah tidak benar.”
Itu adalah yang mereka pikirkan, oleh karenanya mereka berpendirian lebih baik
menghancurkan semua ini, juga harus mencapai kriteria. Oleh karena itu cobaan yang
dihadapi pengikut Dafa ini belum pernah ada secara historis. Anda sekalian tahu, dalam
sejarah mana pernah ada media massa yang demikian modern? Merambah langit
menyelimuti bumi, mana pernah ada transportasi yang demikian modern? Batas-batas
dunia menjadi sangat kecil. Oleh karenanya ini adalah penganiayaan paling serius yang
belum pernah terjadi secara historis. Tetapi dalam menghadapi kekejian, segala yang
dilakukan praktisi, ditinjau dari pelurusan Fa, ditinjau oleh Shifu, adalah yang paling baik,
karena perlawanan terhadap kekejian itu telah benar-benar anda perlihatkan. Lagi pula
mereka sepenuhnya memperalat kehidupan paling bejat dalam alam semesta untuk
melakukan semua ini. Posisi kehidupan dalam alam semesta semua sedang ditata
kembali, manusia tidak pantas menguji Fa ini, Dewa juga tidak pantas, siapa yang
melakukan berarti berbuat kejahatan, semua ini juga telah mereka saksikan.
Kalau begitu apakah dengan tidak diakuinya segala yang mereka rencanakan ini,
sejumlah praktisi yang belum berhasil apakah juga mesti menuju kesempurnaan? Tidak.
Jika peristiwa ini tidak terjadi, semua kehidupan dapat saya beri penyelesaian yang baik,
semua mencapai kriteria kesempurnaan. Namun kesengsaraan yang jahat ini telah terjadi.
Mayoritas praktisi dengan berbagai cara tampil membuktikan Dafa, menjelaskan
kebenaran, menolong menyelamatkan orang awam. Ada yang ditangkap, dipukuli,
dianiaya sampai mati, Shifu pun diserang dengan desas-desus jahat. Dihadapkan risiko
hidup dan mati, praktisi berani melangkah ke luar, melangkah ke luar di tengah risiko
kehilangan yang maksimal, telah melakukan segala keagungan yang mesti dilakukan
pengikut Dafa. Sebaliknya sebagian yang tidak keluar itu, yang bersembunyi, yang
berpihak pada pengertian penjahat, bagaimana masih boleh disebut pengikut Dafa?
Dengan mentalitas berpihak kepada penganiaya Dafa yang jahat sambil berbuat jahat,
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apakah masih merupakan pengikut Dafa? Apakah juga sama memiliki keagungan De bagi
kesempurnaan? Masih ada satu hal, tentang Dewa ini, mereka tidak akan sama seperti
manusia. Misalnya ada praktisi tertangkap, tidak tahan di bawah siksaan kejam, lantas
menulis pernyataan bertobat. Namun dalam hati dia berpikir: "Saya lakukan ini hanya
untuk menipu mereka, setelah bebas saya tetap akan berlatih, saya tetap akan keluar
meluruskan Fa, tetap pergi ke Tian Anmen.” Namun ini tidak benar. Karena mentalitas
begini baru terbentuk setelah manusia ini sudah bejat, sedang Dewa-Dewa itu tidak akan
demikian, mereka tidak punya pikiran seperti ini, jalan yang mereka yakini pasti dapat
dilalui sampai akhir.
Ada banyak peristiwa yang sulit dijelaskan dengan bahasa manusia, seperti yang
ditanyakan kepada saya oleh banyak praktisi: "Guru, peristiwa ini mengapa tidak cepatcepat diakhiri?" Di tengah penderitaan, banyak orang akan berpikir demikian: "Kita cepatcepatlah mencapai kesempurnaan, cepat-cepatlah selesai.” Sesungguhnya itu merupakan
keterikatan. Tadi telah saya katakan, mereka dapat begini untuk tujuan menguji praktisi,
karena praktisi sendiri perlu meningkat dan melenyapkan karma terakhir. Jiwa kehidupan
yang kian berkembang ke permukaan luar, dalam proses yang berangsur-angsur menjadi
Dewa, bila anda sendiri tidak memberi pengorbanan, terus meningkat, tidak dapat
membangun keagungan De sendiri. Bagaimana itu diperbolehkan? Sebaliknya dari
semua ini, lewat ekspresi Xinxing sejumlah kehidupan itu, sekaligus juga saya gunakan
untuk membangun keagungan De dari para praktisi. Sesungguhnya bagaimanapun juga,
satu jiwa kehidupan dalam masyarakat manusia biasa, betapapun besarnya penderitaan
yang dia tanggung, saya beri tahu anda sekalian, dibandingkan dengan buah status anda
setelah mencapai kesempurnaan, adalah tidak proporsional, benar-benar tidak
proporsional! Coba anda pikirkan, dahulu seorang praktisi Xiulian lewat Xiulian sepanjang
hidup, bahkan Xiulian dalam beberapa kali kehidupan, namun kita sekarang dalam
beberapa tahun yang singkat sudah akan mencapai kesempurnaan, proses
penanggungannya hanya sekejap, lagi pula dengan waktu yang dipercepat. Kelak coba
tengok kembali, bila anda dapat mencapai kesempurnaan, anda akan menemukan
penderitaan itu bukan apa-apa, hanya seperti sebuah mimpi.
Tetapi selama dalam proses itu, segala hal yang dilakukan oleh praktisi kita, benarbenar luar biasa. Yang paling agung dari anda karena anda dapat mengikuti pelurusan Fa.
Telah saya katakan tadi, kekejian yang terekspresi dalam masyarakat manusia biasa ini
adalah dilakukan oleh kehidupan terbejat dari alam semesta yang dilepas ke masyarakat
manusia biasa. Mereka disuruh menyusup ke dalam Triloka, berarti memperalat mereka.
Sejumlah kehidupan tingkat tinggi itu, mereka sendiri tidak akan melakukan kejahatan
manusia biasa seperti itu, mereka justru memperalat kehidupan jahat di bawah, dan orang
jahat untuk melakukan peristiwa-peristiwa ini, oleh karenanya adalah ekstrem jahat.
Praktisi kita yang berada di mancanegara, ada yang berpikir: "Kita yang berada di
mancanegara tidak seperti praktisi Tiongkok yang diterpa oleh penderitaan begitu hebat,
apakah kesempurnaan kita tidak akan sebaik praktisi Tiongkok?" Bukan demikian. Karena
bagaimanapun juga praktisi Tiongkok dan mancanegara adalah satu kesatuan, ketika
peristiwa itu terjadi, tetap harus ada yang melakukan ini, tetap harus ada yang melakukan
itu. Karena itu adalah cobaan yang ditujukan kepada Dafa, biar anda di mana saja, apa
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yang dilakukan, semua merupakan hal yang anda sendiri mesti lakukan untuk mendapat
peningkatan lewat peristiwa ini. Apa yang dilakukan setiap orang, itu selalu ada sebabnya.
Dalam aspek taraf pencapaian kesempurnaan, pada aspek kemajuan kesempurnaan,
tidak ada perbedaan apa pun, anda mestinya mencapai kesempurnaan sampai di mana,
pasti anda akan ke sana. Sebutlah sebuah contoh, manifestasi kekejian di Daratan
Tiongkok adalah demikian kejamnya, jika tidak ada praktisi mancanegara
mengungkapkan keadaan sebenarnya dan memberikan dukungan, coba anda pikirkan,
bukankah kekejian akan semakin sewenang-wenang tanpa menghiraukan apa pun?
Bukankah demikian? Oleh karena itu segala yang dilakukan praktisi kita dalam
membuktikan Fa, dengan kuat berhasil mengungkapkan kekejian, telah mengekang
kekejian, sekaligus memberikan dukungan terhadap praktisi kita di Daratan Tiongkok.
Semua yang dilakukan, baik bagi anda yang pergi ke Tian Anmen, atau anda yang berada
pada berbagai situasi menjelaskan kebenaran pada orang awam, maupun
pengembangan Fa yang dilakukan di mancanegara, mengungkapkan kekejian yang
sebenarnya, semua adalah agung, karena anda sekalian adalah satu-tubuh. Tentu saja
ada praktisi yang ke Tiongkok, telah pergi ke Tian Anmen, luar biasa, Shifu mengatakan
anda hebat. Tetapi dari perspektif lain Shifu katakan, sedapat mungkin praktisi
mancanegara jangan pergi ke Daratan Tiongkok, karena anda diperlukan untuk
mengungkap kekejian. Dahulu banyak orang bertanya pada saya, saat mengajukan surat
pertanyaan juga ditulis: "Guru, mengapa kami memperoleh Fa di Amerika Serikat?
Mengapa memperoleh Fa di mancanegara?" Jika tidak ada anda sekalian yang
melakukan pekerjaan ini, semua yang berada dalam masa pelurusan Fa ini bukankah
lantas jadi tidak utuh? Anda justru mesti di sini mengerjakan apa yang harus anda lakukan,
itulah sebabnya mengapa memperoleh Fa di mancanegara. Jika anda sekalian kembali
ke Tiongkok, pelurusan Fa, mengungkap kekejian, siapakah yang akan melakukan
pekerjaan untuk mengurangi penganiayaan terhadap praktisi Daratan? Para praktisi
adalah mengagumkan, benar-benar hebat! Anda telah sepenuh tenaga mengerjakan apa
yang seharusnya anda lakukan. Baik yang di Tiongkok maupun yang berada di
mancanegara, ekspresinya adalah sama, selalu ada yang melangkah ke luar dan tidak
melangkah ke luar, terhadap pekerjaan pelurusan Fa ini punya perhatian besar atau kecil,
terdapat perbedaan yang sama, hanya situasinya saja yang berbeda. Perihal adanya
praktisi kita yang diterpa penderitaan hebat, bahkan sampai kehilangan nyawa, peristiwaperistiwa ini akan saya beritahukan anda. Saat wajah asli tampak, oh, ternyata adalah
begini. Tadi telah saya katakan, semua ada perencanaannya.
Kita dalam hal menjelaskan kebenaran kepada orang awam, anda sekalian
melakukan dengan sangat baik, bersamaan ini saya beri tahu anda, pekerjaan ini juga
agung dan berbelas kasih. Kelihatannya sebuah pamflet kita berikan kepada seorang
manusia biasa, saya beri tahu anda sekalian, bahwa setelah berakhirnya pekerjaan
pelurusan Fa ini, umat manusia akan memasuki peristiwa berikutnya, seseorang, satu jiwa
kehidupan yang benaknya berisi "Dafa alam semesta tidak baik," adalah sasaran pertama
yang disisihkan, karena dia lebih jahat dibandingkan kehidupan yang paling jahat dari
alam semesta. Maka ketika kita menjelaskan kebenaran, telah membersihkan sebagian
orang dari pikiran jahat terhadap Dafa, minimal dengan pekerjaan ini bukankah telah
menolong mereka? Karena ketika anda sekalian dalam proses menjelaskan kebenaran
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ada orang yang memperoleh Fa, tidak hanya menyingkirkan kesalahan mereka saja,
sekaligus juga menyelamatkan mereka. Ini bukankah menunjukkan anda telah melakukan
pekerjaan yang lebih berbelas kasih? Telah melakukan kebaikan yang lebih besar? Anda
di bawah situasi yang ekstrem sulit, di waktu yang terjahat sedang paling merajalela, kita
masih dapat demikian berbelas kasih, ini adalah refleksi dari Dewa yang teragung, di
waktu kita sedang paling menderita, masih dapat menolong orang lain. (Tepuk tangan) Ini
bukan ikut serta berpolitik, lebih-lebih bukan ikut serta urusan manusia biasa, karena
dalam kita mengungkap kejahatan, bentuk dan cara manusia biasa yang digunakan, juga
tidak keliru. Semua yang dilakukan bukan untuk tujuan pribadi, lebih-lebih bukan untuk
suatu organisasi manusia biasa, melainkan untuk membuktikan Dafa, mengungkap
kejahatan adalah agar mereka berhenti menganiaya Dafa dan para praktisi.
Padahal selaku seorang praktisi, dahulu sama sekali tidak menghiraukan bagaimana
anggapan manusia biasa. Anda menganggap saya baik, menganggap saya jahat, semua
itu merupakan anggapan manusia biasa, bagi praktisi Xiulian tidak jadi soal. Siapa yang
peduli anggapan manusia biasa? Yang berkultivasi toh saya sendiri, setelah sempurna
berkultivasi orang pun pergi, manusia biasa berbuat sesuai apa yang disukai, jika
bersalah, orang itu yang menanggung, jika sudah tidak ada harapan, biar disisihkan oleh
seleksi sejarah, dahulu adalah demikian. Belas kasih yang ditunjukkan oleh pengikut Dafa
kita ini, dahulu tidak ada kehidupan apa pun dalam Xiulian yang sanggup melakukan.
Selaku seorang pengikut Dafa, seorang dengan belas kasih yang teragung, pada
lingkungan masyarakat manusia yang bagaimanapun tetap adalah yang paling
mengagumkan, yang paling berbelas kasih, selalu bermanfaat terhadap kehidupan.
Dalam menjelaskan keadaan yang sebenarnya bukankah seharusnya demikian? Anda
sekalian memang sudah berbuat demikian, ini adalah belas kasih dari praktisi Dafa, bukan
suatu gerakan yang dilakukan manusia biasa.
Masih ada satu hal, anda pernah mendengar dahulu saya membicarakan masalah
makhluk luar angkasa. Sebagian orang ada yang tidak dapat memahami, bahkan oleh
wartawan yang tidak bermaksud baik juga digunakan sebagai isu. Saya tidak akan hirau
apa kata wartawan, saya kerjakan apa yang saya mesti kerjakan, kelak orang akan tahu.
Di sini saya boleh memberi tahu anda karena anda sekalian adalah pengikut Dafa.
Sesungguhnya makhluk luar angkasa itu, baru merupakan tuan rumah yang
sesungguhnya dari planet bumi ini, biar pada masa yang manapun, pada posisi bumi ini
segalanya adalah kehidupan seperti itu. Anda sekalian pernah mendengar, pada Kitab
Injil, Yahwe mengatakan Dia mengikuti rupa sendiri telah menciptakan manusia. Orang
kulit kuning juga mengatakan, Nu Wa menciptakan manusia. Mengapa berbuat demikian?
Ini secara historis belum pernah terjadi. Mengapa manusia diciptakan seperti citra Dewa?
Saya beri tahu anda, dahulu bila manusia diciptakan seperti citra Dewa, berarti
penghinaan terbesar terhadap Dewa, yakni penghujatan yang terbesar. Kalau begitu pada
masa ini mengapa citra manusia diciptakan serupa Dewa? Sebabnya adalah Dafa akan
disebarkan pada masa tertentu dalam sejarah ini, kehidupan dari masa itu harus dapat
memenuhi kelayakan untuk mendengarkan Dafa ini, mutlak melarang sekelompok hewan
untuk mendengar Dafa di sini, oleh sebab itu maka Dewa menirukan citra diri-Nya telah
menciptakan manusia sekarang. (Tepuk tangan) Tetapi masa awal penciptaan manusia,
bukan anda, juga bukan umat manusia sekarang. Sekarang hanya sehelai kulit manusia
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ini saja yang masih seperti semula, manusia waktu itu adalah manusia. Oleh karenanya
manusia-manusia itu adalah berada pada ruang dari partikel yang satu lapis lebih kecil,
yakni akhirat seperti yang disebut manusia, berarti juga pada ruang di bawah partikel
lapisan terbesar. Sedang selembar kulit ini, dari gejala luarnya masih merupakan kulit
manusia, namun esensinya sudah bukan manusia lagi. Kulit manusia yang dimaksudkan
Dewa, bukan kulit sebagai yang disebut manusia, melainkan adalah tubuh manusia
seutuhnya yang terbentuk oleh partikel lapis terbesar, termasuk organ dalam manusia.
Orang yang ada dahulu, kian sedikit berada di atas bumi, karena kulit manusia ini
makin lama makin banyak yang diduduki kehidupan tingkat tinggi, karena di sini sedang
diajarkan Dafa, kehidupan tingkat tinggi juga menyaksikan, ini adalah kesempatan untuk
memperoleh pertolongan bagi kehidupan, adalah jaminan terbesar untuk masuk ke masamendatang. Tetapi urusan ini oleh sejumlah kehidupan lama itu juga telah mereka
buatkan rencana, sejumlah kehidupan yang datang ke dunia telah mereka bagi menjadi,
yang memperoleh Dafa dan yang akan menciptakan kesengsaraan bagi Dafa. Mereka
beranggapan, yang menciptakan kesengsaraan kelak juga akan dapat mencapai
kesempurnaan, karena tanpa mereka menciptakan kesengsaraan, praktisi Xiulian tidak
akan mencapai kesempurnaan. Namun bagi prinsip saya di sini sudah tidak berlaku lagi,
pada masa apa pun, oleh kehidupan apa pun yang datang untuk menyelamatkan manusia,
semua diperbolehkan, tetapi pada masa pelurusan Fa, sudah tidak berlaku lagi. (Tepuk
tangan) Mengapa tidak berlaku? Coba anda pikirkan, dalam segenap alam semesta
sedang ditata kembali posisi Xinxing semua kehidupan, lantas kehidupan jahat yang
menganiaya Dafa itu, di mana harus diletakkan? Bolehkah disamakan dengan kehidupan
sempurna? Bolehkah diletakkan bersama Dewa yang agung? Itu mutlak tidak boleh.
Pada mulanya mereka tidak percaya akan hal ini, sekarang mereka dapat saksikan
dengan jelas, dengan demikian juga membawa satu persoalan yang relevan. Persoalan
apakah? Karena ada 50% umat manusia ingin memperoleh Fa, berarti ada beberapa
miliar orang. Namun mereka tidak semuanya begitu beruntung, belum dapat jadi pengikut
Dafa pada masa pelurusan Fa. Dengan kata lain, mereka akan belajar Fa, memperoleh
Fa, pada masa manusia periode berikut, tetapi pada masa itu sudah tidak mudah untuk
memperoleh Fa. Setiap orang punya sebuah buku, namun bila pikiran selisih sedikit saja,
tidak akan memperoleh Fa. Itu adalah urusan satu masa berikutnya. Karena banyak
kehidupan telah menyaksikan situasi pelurusan Fa yang sesungguhnya, ada banyak
kehidupan, juga ada banyak orang, karena manusia juga punya sisi yang mengerti,
mereka pun tidak mau berbuat jahat lagi, mereka juga akan memperoleh Fa secara positif,
kira-kira ada 20-30%, dengan begitu berarti akan ada 70-80% umat manusia yang kelak
ingin memperoleh Fa, secara positif memperoleh Fa, tidak menciptakan kesengsaraan
bagi Fa, ini adalah situasi manusia memperoleh Fa di masa mendatang, oleh karena itu
dikatakan orang yang ingin memperoleh Fa sangat banyak. Tentu saja pekerjaan yang
saya lakukan sekarang ini, bila ada praktisi baru yang memperoleh Fa, maka boleh jadi
dia adalah tulang punggung atau elite yang memperoleh Fa dari kelompok berikutnya.
Mungkin ada praktisi yang sudah merasakan, ada orang setelah memperoleh Fa dia
pulang berlatih di rumah, tidak datang lagi, seperti sudah tidak ada kabar beritanya lagi.
Kemungkinan akan seperti benih yang terpendam, mungkin juga ada sebab lainnya,
keduanya bisa saja terjadi. Oleh karena itu pekerjaan yang anda lakukan adalah agung,
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adalah luar biasa. Keadaan umat manusia sangat ruwet, bukan sesederhana seperti
manusia yang tampak dari gejala luarnya. Semua yang memperlihatkan kejahatan pada
masa pelurusan Fa juga akan mendapat kesudahan yang semestinya. Ini adalah pasti,
karena segala kehidupan semua sedang ditata kembali posisinya. Bagi kehidupan yang
merusak Dafa dapat dibayangkan ke mana mereka akan diletakkan. Semua yang ada
dalam pelurusan Fa hari ini pasti dituntut absolut ketat, absolut lurus. Ini adalah
perbedaan dengan semua yang dilakukan dahulu.
Pada aspek spesifik, sejak 25 April tahun lalu sampai peristiwa 20 Juli, pada waktu
permulaan ada praktisi yang gelisah pikirannya, ini adalah normal. Karena pada anda ada
pikiran manusia biasa, anda baru dapat Xiulian. Ada pikiran manusia biasa, anda baru
dapat terombang-ambing. Ada pikiran manusia biasa, dalam keadaan terombang-ambing
anda baru dapat menegakkan jalan tepat yang harus anda lalui, justru beginilah Xiulian.
Oleh karenanya pada waktu itu banyak orang berpikir: "Fa yang saya pelajari ini betul
atau tidak, benar atau tidak? Li Hongzhi adalah orang yang bagaimana? Desas-desus
fitnah yang dikatakan kekuasaan jahat itu, betul atau tidak?" Atas semua persoalan ini
setiap praktisi akan memikirkan, sedikit atau banyak anda sekalian akan berpikir, ini juga
satu kesempatan buat anda untuk berpikir. Tidak keliru. Setelah tenang, anda telah
mengikuti jalan yang mesti anda lalui, orang tidak perlu menyatakan dengan sesuatu
bahasa, mengatakan bagaimana dirinya mengerti, tindakan anda telah membuktikan
semuanya. Dapat berada dalam Dafa hingga hari ini, tindakan anda telah membuktikan
keharusan anda, mengikuti jalan yang semestinya bagi seorang praktisi Xiulian. Segenap
praktisi yang berhasil melalui, semua adalah agung, semua adalah luar biasa. (Tepuk
tangan)
Di dalam proses itu, para praktisi menjumpai banyak sekali persoalan spesifik,
banyak kesukaran. Pada permulaan tidak tahu bagaimana harus berbuat, berangsurangsur mulai mengerti, dengan meraba-raba akhirnya tahu bagaimana seharusnya
berbuat. Khususnya pada masa itu, saya justru sama sekali tidak berbicara, karena jika
saya berbicara maka ujian tidak diakui. Bila tidak diakui akan membawa dua persoalan:
Kekuatan lama akan merusak habis-habisan, menganggap ini adalah Fa sesat, maka
akan menciptakan kerunyaman besar bagi saya dalam pekerjaan pelurusan Fa ini,
menciptakan kekalutan besar bagi segenap alam semesta, ini tidak boleh. Ada satu
persoalan lagi, karena saat itu tekanan kekejian itu luar biasa besar, merambah langit dan
menyelimuti bumi. Dari foto yang termuat di situs Minghui.org, kita saksikan citra planet
bumi terlihat seperti wajah setan. Itu hanya merupakan ekspresi citra karma di atas bumi
saja. Karena setiap partikel karma selalu punya citra karma yang berbeda, dengan begitu
juga terdapat citra utuh kesatuan, itulah citra karma. Namun kekejian saat itu jauh berlipat
ganda melampaui sejumlah karma ini, dari persepsi demikian banyak tingkat kehidupan,
itu tetap ekstrem mengerikan, bukan hanya planet bumi ditutupi kekejian saja. Mereka
beranggapan jika tidak mengalami cobaan yang demikian besar, maka tidak layak jadi Fa
yang demikian besar. Namun mereka juga tahu dijatuhkannya kesengsaraan yang
demikian besar, jika orang tidak tahan tentu akan hancur, lagi pula tahu dalam
kesengsaraan seperti itu, pengikut Dafa sangat sulit melangkah sampai ke sini. Namun
mereka berpikir juga, kalau hancur biarlah hancur, mereka bahkan menganggap saya
sebagai praktisi yang Xiulian. Mereka beranggapan jika ingin mengidentifikasikan lewat
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kesadaran, Fa yang demikian besar, maka harus diuji dengan demikian besar. Coba anda
pikirkan, mudah untuk diucapkan, sesungguhnya ekstrem mengerikan. Saat itu situasinya
ekstrem jahat tak terlukiskan. Tetapi praktisi kita baik yang berada di Tiongkok maupun di
mancanegara, saat itu punya kesan begitu, juga telah menyaksikan taraf kekejian yang
ditampakkan oleh kejahatan itu di dunia, dari gejala luar tampak hanya semacam
manifestasi manusia, tetapi sesungguhnya adalah unsur jahat itu yang mendalangi
manusia. Pada permulaannya dengan sekuat tenaga saya musnahkan benda-benda itu,
tetapi terlalu besar, karena bagaimana cepatnya dimusnahkan, juga perlu ada satu proses,
dalam waktu 9 bulan mereka baru berhasil dimusnahkan, ini pun tidak pernah terjadi
sebelumnya, luar biasa besar. Saat itu karena kekejian ini terlalu besar, mustahil dapat
ditanggung para praktisi, tetapi tanpa menanggungnya, dalam ujian mereka tidak akan
diakui, hanya memusnahkannya saja juga tidak boleh, oleh karena itu tetap harus
ditanggung. Namun saya tahu sekiranya praktisi menanggungnya, maka akan sulit dapat
melangkah sampai sini, jadi saya hanya membiarkan praktisi menanggung kekejian yang
dimanifestasikan manusia, sedang benda yang sesungguhnya itu, saya yang
menanggungnya. (Tepuk tangan) Di sini bukan mengatakan kepada anda bagaimana
hebatnya Shifu, bukan bermaksud demikian, adalah memberi tahu anda akan proses ini.
Ketika benda itu sudah musnah, keadaan pun telah berubah. Sejak Maret tahun ini,
situasi itu pun berangsur-angsur berubah, orang jahat tanpa didalangi sejumlah unsur
jahat itu, tidak akan punya tunjangan semangat. Sekarang mereka beranggapan, ujian
terhadap Dafa telah memenuhi kualifikasi, semua peristiwa ini juga sedang berakhir,
hanya saja masih ada sebagian orang yang belum berani melangkah ke luar.
Tentu saja masih ada lain sebab sehingga saya tidak berbicara. Salah satu sebab
adalah saya juga ingin melihat pengikut saya -- sejumlah Dewa agung yang kelak akan
mencapai kesempurnaan ini -- bagaimana manifestasi yang mereka tunjukkan dalam
bencana itu. Tentu saja masih ada sebab lain. Tetapi setiap langkah dalam kesengsaraan,
adalah anda sendiri yang melangkah sampai sini, saya tidak berkata sepatah pun, secara
keseluruhan anda sekalian dapat berjalan sangat lurus. Tidak dapat dikatakan niat yang
timbul dari pikiran setiap orang semuanya 100% betul, namun pada akhirnya manifestasi
dari segala yang anda lakukan adalah agung, karena saat itu Shifu tidak ada, dilihat dari
aspek ini, sejumlah kehidupan, sejumlah kehidupan lama yang menciptakan
kesengsaraan pada kita, juga kagum terdiam. Yang mesti dilakukan, yang mesti
ditanggung, dengan penuh martabat, dengan mengagumkan, anda telah melangkah
sampai sini.
Tentu saja walau situasi masih berubah membaik, namun kekejian itu belum habis
terbasmi, tidak boleh dianggap remeh, masih harus terus melanjutkan pekerjaan yang
perlu kita lakukan, pada jalan kesempurnaan ini, anda benar-benar menapakkan setiap
langkah. Jangan dikira sekarang hanya sebuah cobaan yang sederhana saja,
sesungguhnya adalah agung tiada tara, karena anda sedang membuktikan Fa, karena
dilakukan saat anda dalam keadaan tersulit. Beberapa hal kelihatannya sama dengan
yang dikerjakan oleh manusia biasa, tetapi mereka adalah demi pribadi, dilakukan untuk
tujuan manusia biasa, sedang anda adalah untuk Dafa, basisnya berbeda. Anda adalah
praktisi Xiulian, kelak pasti akan menyaksikan keagungan ini, di antaranya ada kesakralan
yang anda sekarang ketahui dan belum ketahui. Dilihat dari bentuk manifestasi manusia
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biasa, tidak terasa demikian agung, karena tidak boleh membiarkan anda punya hati yang
sombong, hati yang berpuas diri, Shifu hanya dapat menyuruh anda lebih keras berusaha,
berhasil menapakkan setiap langkah. Pada satu tahun ini, dalam menjelaskan kebenaran,
ketika anda berada dalam proses Xiulian, ketika berada dalam proses membela Fa, ada
segala macam kesengsaraan, berjumpa segala macam persoalan, anda sekalian dengan
mengandalkan pikiran sendiri, membuat keputusan sendiri dan telah melangkah sampai
sini. Pekerjaan Shifu tidak sia-sia, biar apa pun yang Shifu kerjakan untuk anda, semua
adalah pantas! (Tepuk tangan panjang) Sungguh luar biasa! (Tepuk tangan)
Mengenai beberapa masalah spesifik itu, saya pikir ada kesempatan, menemukan waktu
yang tepat menjelaskan kepada anda. Bukan setiap konferensi Fa dapat saya ikuti, setiap
kali saya keluar selalu ada tujuannya, bukan asal-asalan berbicara dengan anda,
khususnya pada situasi sekarang ini. Oleh karena itu kelak saya akan mencari waktu
berbicara dengan anda secara terperinci. Hari ini tidak berbicara begitu banyak. Pada
pekerjaan pelurusan Fa ini dan pada pekerjaan mengungkapkan kejahatan ini, harap
anda sekalian dapat berbuat lebih baik, ini juga berada di dalam Xiulian. Berbicara sekian
saja, terima kasih semuanya. (Tepuk tangan)
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Mengajar Fa pada Konferensi Berbagi Pengalaman Falun Dafa di
Kanada
Li Hongzhi
19 Mei 2001
Apa kabar anda semuanya! (Tepuk tangan)
Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas suksesnya dengan sempurna
konferensi kita kali ini. (Tepuk tangan) Sebagai seorang pengikut Dafa, kalian semua tahu
bahwa ini berbeda dengan Xiulian apa pun dalam masa sejarah kapan pun, adalah belum
pernah terjadi sebelumnya. Mengapa? Karena kalian adalah pengikut Dafa, sementara
jenis Xiulian apa pun dalam sejarah semata-mata hanya untuk peningkatan pribadi dan
Kesempurnaan pribadi, sedangkan kalian bukan. Anda semua tahu, di masa akan datang
masih ada banyak orang yang akan mendapatkan Fa. Ini berarti bahwa setelah Dafa
diajarkan ke publik akan ditempuh dalam dua tahap, tahap pertama adalah membangun
pengikut Dafa di tengah pelurusan Fa. Xiulian orang-orang sesudah itu tidak ada
hubungan apa pun dengan pelurusan Fa, sepenuhnya adalah masalah yang semata-mata
meningkatkan diri mereka sendiri untuk mencapai Kesempurnaan. Maka, sebagai
pengikut Dafa, kalian telah dianugerahkan sebuah misi sejarah yang agung. Jadi ini
sangat berbeda dengan Xiulian pribadi semata-mata. Kalian harus membela Fa, kalian
harus membuktikan kebenaran Fa, dalam keadaan Fa mengalami penganiayaan,
bagaimana kalian menyingkap kejahatan, menyempurnakan dan mengharmoniskan Dafa
dengan lebih baik, ini adalah apa yang seharusnya kalian lakukan. Dalam realitas kalian
telah melakukannya dengan sungguh baik, hal ini Shifu telah melihatnya dengan sangat
jelas.
Karena kita berkultivasi Fa ortodoks, dalam melakukan pekerjaan apa pun kita harus
memperlakukannya dengan kebaikan. Maka dengan pikiran kita yang baik, semua yang
kita lakukan dalam membuktikan kebenaran Fa dan menyingkap kejahatan, telah
menampilkan keagungan dan belas kasih pengikut kita. Bersamaan itu, unsur benda
kejahatan harus diberantas, karena mereka merusak alam semesta dan merusak semua
makhluk. Dapat dikatakan bahwa tanpa kejahatan tersebut tidak akan dibutuhkan
pelurusan Fa. Dengan demikian di dalam periode sejarah kapan pun belum pernah terjadi
hal seperti ini, tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada bahan referensi. Jika dapat
melakukan semua ini dengan baik, akan sungguh-sungguh mewujudkan keagungan
sebagai pengikut Dafa. Dan juga adalah kemujuran kalian, karena tidak ada kehidupan
apa pun dalam sejarah yang mempunyai kesempatan seperti ini, ini adalah yang pertama
kali. Selama hampir dua tahun, anda semua telah melakukan dengan sungguh baik, dan
saya telah menyinggung hal ini dalam berbagai kesempatan yang berbeda. Lagi pula
dalam proses pelurusan Fa para praktisi secara keseluruhan tidak hanya melakukan
dengan baik secara umum, tetapi sungguh sangat baik! Apakah itu para praktisi di
Daratan Tiongkok atau para praktisi di luar Daratan, semua telah melakukan dengan
sungguh sangat baik, sepenuhnya telah mengembangkan fungsi sebagai pengikut Dafa,
telah menggunakan kemampuan yang kalian miliki dan fasilitas diri sendiri, hingga
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berhasil melakukan apa yang manusia biasa tidak dapat melakukannya, terutama mereka
yang telah kehilangan tubuh manusianya demi Dafa. Semua adalah keagungan yang
diwujudkan dalam membuktikan kebenaran Fa.
Di dalam pelurusan Fa, dahulu anda semua telah melakukannya sungguh sangat
baik. Selama kejahatan belum diberantas secara tuntas, maka kita selanjutnya masih
harus melakukan dengan lebih baik. Yaitu harus menyingkap dan memberantas kejahatan.
Sedangkan dalam perusakan oleh kejahatan ini, orang Tionghoa adalah korban yang
terbesar. Semua metode yang digunakan oleh kelompok berandal politik yang jahat dalam
pemerintahan Tiongkok adalah paling keji, dan paling jahat, yang tidak pernah ada dalam
sejarah, telah mencapai titik puncak. Belum pernah ada sebelumnya bahwa sebuah
pemerintahan digunakan untuk melakukan gaya berandal. Segala sesuatu yang dilakukan
pengikut Dafa kita dengan didasari oleh pikiran baik telah mengharukan orang-orang di
dunia dan mengharukan kehidupan pada setiap tingkat, sementara kejahatan yang
diwujudkan nyata di Daratan Tiongkok telah membangkitkan kemurkaan kehidupan pada
setiap tingkat. Kejahatan-kejahatan ini dengan kebaikan kita merupakan perbandingan
yang kontras. Anda semua tahu, ketika kejahatan ini melihat bahwa dirinya akan
diberantas, dia juga menjadi sangat agresif. Dia memang buruk, dia memang beracun, dia
memang jahat, sama seperti racun, anda ingin dia tidak meracuni orang, dia tidak
menyanggupinya, dia memang adalah benda semacam ini, maka dalam proses
memberantasnya juga jangan sungkan-sungkan, berantas saja! Di sini yang dimaksud
bukan manusia, melainkan adalah kehidupan-kehidupan jahat yang menguasai manusia.
Sebenarnya, pengikut-pengikut saya mempunyai kemampuan, termasuk para praktisi di
Tiongkok dan negara lain, juga termasuk sebagian praktisi baru. Mereka sebenarnya
mempunyai kemampuan. Karena di dalam pelurusan Fa, setiap tahap adalah cobaan,
ujian yang ditinggalkan bagi periode sejarah mendatang yang berbeda dalam kondisi
yang berbeda, ini adalah sebuah Fa agung yang ditinggalkan bagi sejarah alam semesta.
Sebagai seorang yang Xiulian, kalian telah melewati proses Xiulian. Kalian adalah
kehidupan yang dibangun untuk Dafa. Langkah terakhir dari perjalanan kalian adalah
peningkatan kalian menuju posisi asal masing-masing yang tertinggi. Jiwa pengikut Dafa
yang lapang dapat menahan segalanya, tetapi hal-hal berbeda akan muncul pada sejarah
berbeda di masa mendatang. Dafa alam semesta ini adalah sebagai referensi yang
ditinggalkan bagi kehidupan pada tingkat-tingkat berbeda dalam periode sejarah berbeda,
ketika muncul masalah dalam periode berbeda pada tingkat-tingkat berbeda, dan adalah
cara-cara yang ditinggalkan bagi kehidupan untuk mengatasi berbagai macam situasi
yang terjadi pada masa sejarah berbeda. Yaitu, segala jenis problem yang termanifestasi
sekarang adalah referensi yang ditinggalkan bagi sejarah. Manifestasinya rumit dan
kelihatannya acak, tetapi sebenarnya sangat rapi tersusun. Yaitu ditinggalkan bagi
sejarah dalam menghadapi problem yang timbul pada periode berbeda di masa
mendatang, bagaimana sebaiknya diatasi. Maka jika kejahatan telah sampai pada taraf
yang tak tertolong lagi, bagaimana seharusnya diatasi, ini bukanlah masalah dari Xiulian
pribadi, ini adalah melindungi Fa alam semesta, ketika diperlukan boleh menggunakan
kemampuan berbeda dari tingkat-tingkat berbeda untuk memberantasnya.
Seperti yang anda semua ketahui, Fa saya tidak hanya diajarkan kepada kalian,
tingkat-tingkat berbeda semua juga sedang mendengar. Maka dengan kata lain, tugas
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pelurusan Fa ini terdapat pula pada tingkat-tingkat berbeda. Di bawah kondisi khusus
diperkenankan memberantas kejahatan, ini boleh dilakukan. Ini tidak pernah ada
sebelumnya dalam sejarah Xiulian. Kondisi tepat yang kalian wujudkan pada masa kini
dalam berbagai aspek, dan bagaimana kalian mengatasi sesuatu dalam berbagai situasi,
semuanya adalah ditinggalkan bagi sejarah. Maka keduanya serius dan krusial. Tentu
saja, di saat kita memberantas kejahatan, anda sekalian harus memperhatikan bahwa
dengan membawa mentalitas pamer, dengan membawa rasa takut manusia biasa atau
pikiran yang tidak murni, semua itu tidak dapat mencapai tujuan. Mengapa anda
mempunyai kemampuan demikian? Karena anda adalah seorang praktisi Xiulian yang
agung baru mempunyai kemampuan demikian. Maka ketika anda memancarkan pikiran
itu, sudah seharusnya adalah dipancarkan oleh seorang praktisi Xiulian yang agung.
Itulah mengapa ketika sejumlah praktisi menggunakan kemampuan ini, kadang-kadang
berhasil dan kadang-kadang tidak. Di sinilah letak masalahnya. Tetapi walaupun saya
telah mengatakan begini, ketika benar-benar harus diberantas maka haruslah diberantas.
Tidak hanya kalian yang memberantas, jika praktisi Xiulian tidak sanggup
memberantasnya, Dewa- Dewa -- termasuk Dewa-Dewa yang lebih tinggi -- juga akan
mengambil bagian dalam memberantasnya.
Hal lain adalah selanjutnya pada latihan bersama atau ketika ada lagi konferensi kita
lainnya seperti ini, para praktisi kita dapat menerapkan cara berhening selama lima menit,
duduk di tempat dengan tangan berbentuk Jieyin, dalam hati berpikir tentang
melenyapkan pikiran-pikiran buruk yang ada dalam pikiran sendiri, karma, dan konsepkonsep buruk atau gangguan dari luar. Begitulah berpikir bahwa mereka mati, mereka
niscaya dapat terbasmi, lima menit sudah membawa manfaat. (Tepuk tangan) Kita di saat
latihan bersama, pikirkan tentang memberantas kejahatan dalam Triloka, dengan
menegakkan satu telapak tangan vertikal di depan dada, gunakan pikiran sejati pikirkan
selama 5 menit sudah cukup. (Tepuk tangan) Akan membawa manfaat, karena kalian
bagaimanapun adalah praktisi Xiulian yang agung, berbeda dengan orang biasa. Tetapi
jika kalian menggunakannya untuk suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh
praktisi Xiulian, itu tidak akan membawa hasil, begitu niatnya timbul, ganjaran akan
datang atau turun tingkatan. Camkan hal ini!
Berikutnya saya akan bicarakan mengenai satu hal. Hal apa yang akan dibicarakan?
Anda semua tahu, teori yang diyakini ilmu pengetahuan masa kini tentang gravitasi
universal sepenuhnya salah. Mengapa bisa terjadi fenomena gravitasi seperti yang
dikatakan manusia? Karena semua kehidupan dan segala substansi, termasuk udara, air
dan segala yang ada di atas bumi dan Triloka, yaitu semua benda yang eksis dalam
lingkup Triloka adalah terkomposisi oleh partikel-partikel dari semua tingkatan berbeda
dalam lingkup Triloka, dan partikel-partikel berbeda dari tingkatan berbeda adalah saling
berkaitan. Keterkaitan semacam ini di dalam lingkup Triloka dapat memanjang dan
bergerak di bawah daya tarik. Dengan kata lain, jika anda menariknya, dia bisa
memanjang seperti karet gelang, dan ketika dilepas akan kembali lagi. Yaitu ada sebuah
bentuk keberadaan yang dasar dan stabil antarpartikel-partikel. Inilah yang menyebabkan
asalkan anda memindahkan benda apa saja dalam lingkungan bumi ini, dia akan kembali
ke tanah. Tentu saja, tidak berarti memindahkan sebuah batu ke lokasi lain, yang mana
tidak akan kembali ke tempat semula, bukan begini pengertiannya. Permukaan bumi
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adalah batasan dari satu tingkatan. Dalam batas tingkat ini benda-benda dapat bergerak
horizontal, karena semuanya berada pada satu tingkat yang sama. Sedangkan bergerak
ke arah tingkat tinggi yang melampaui tingkatan tersebut niscaya akan ditarik kembali,
karena benda-benda di bumi adalah perwujudan kondisi dari partikel-partikel yang ada
pada tingkat tersebut.
Coba kalian semua pikirkan; seluruh tubuh alam semesta maha luas. Manusia dan
bumi sangat kecil jika dilihat dari tempat tinggi dalam Triloka. Manusia sepertinya telah
menjelajahi dari kota New York ke Kanada, sebenarnya dalam pandangan mereka
sepertinya belum bergerak, karena lingkup gerak anda sungguh sangat kecil. Maka ketika
roket dan pesawat ruang angkasa tinggal landas terbang ke langit, yaitu ingin lepas dari
lingkungan yang terkomposisi dari partikel-partikel yang berbeda tingkat yang membentuk
bumi. Maka manusia menggunakan roket untuk menambah daya tolak, mendorongnya
dengan kekuatan besar. Seperti yang anda semua ketahui, dalam Triloka ada lapisan
atmosfir. Kelihatannya adalah sebuah atmosfir, sesungguhnya di dalamnya adalah
sebuah lingkungan yang terkomposisi dari kehidupan mikroskopis yang tak terhitung,
perannya adalah untuk menjaga stabilitas agar manusia bisa hidup di sini. Begitu
melompat ke luar dan meninggalkan atmosfir ini, kaitan antarbanyak molekul dengan
molekul akan terputus oleh penarikan dari tenaga yang kuat. Dengan demikian
menyebabkan suatu keadaan, hanya partikel-partikel pada bagian pinggir masih berkaitan
dengannya, sehingga daya tarik tidak begitu kuat lagi. Dengan kata lain, walaupun anda
tidak lagi dalam lingkungan bumi ini, namun anda masih berhubungan dengan kondisi
lingkungan dan partikel-partikel lainnya dalam Triloka. Dengan demikian dia baru bisa
stabil berada di sana -- inilah sebabnya mengapa satelit dapat berada di tempat. Tentu
saja, dengan berat yang sama tetapi volumenya berbeda, pengaitannya adalah sama,
benda yang volumenya kecil tetapi densitasnya tinggi memiliki jumlah pengaitan yang
sama dengan benda yang volumenya besar, maka dirasakan sama beratnya. Masih ada
banyak aspek dari hal ini jika dibicarakan secara detail. Apa yang baru saja saya katakan
maksudnya memberi tahu anda semua bahwa gravitasi universal tidak eksis. Sebab
sebenarnya adalah partikel-partikel dalam lingkungan ini. Dia perlu eksis dalam
lingkungan ini, antara mereka mempunyai keterkaitan.
Maka bagi praktisi Xiulian, mengapa seseorang dapat pergi meninggalkan tubuhnya,
dan mengapa dapat mengambang? Tepatnya karena materi pada tubuh kalian yang
terkomposisi dari partikel materi permukaan yang berhubungan dengan bumi ini, telah
mengalami perubahan. Telah putus hubungan dengan partikel-partikel pada lingkungan
ini, kalian tidak lagi terpengaruh oleh daya kelekatannya, dan tidak lagi terpengaruh oleh
daya pengikatan dan pembatasannya. Maka kalian dapat mengambang. Dengan
demikian, sampai taraf kondisi mana anda telah mencapainya dalam kultivasi, bagian
mikroskopis dari unsur jiwa anda yang terbentuk niscaya berhubungan dengan taraf
kondisi tersebut; ketika anda berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, anda niscaya
berhubungan dengan tingkat yang lebih tinggi dan telah putus hubungan dengan semua
tingkat yang ada di bawah. Begitulah sekilas hubungannya. Ditembus dan
menyambungnya lingkaran langit besar adalah manifestasi dari tingkat ini. Tetapi para
praktisi jauh telah melewati tingkat ini, hanya saja terkunci. Di dalam Xiulian selanjutnya,
praktisi kita berangsur-angsur akan timbul berbagai kondisi, maka saya memberi tahu
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anda semua mengenai hal ini. Hari ini cukup bicara sekian. Saya harap konferensi Fa ini
dapat berlangsung lebih baik. (Tepuk tangan)
Saya tahu anda semua telah bersusah payah, kalian harus bekerja dan harus belajar,
menjalani kehidupan keluarga dan aktivitas sosial, bersamaan masih harus mengurus
keluarga, menjalankan tugas dengan baik, masih harus belajar Fa dengan baik dan
berlatih Gong dengan baik, ada lagi, masih harus mengklarifikasi fakta kebenaran. Sangat
sulit! Lebih sulit dalam segi waktu maupun keuangan. Dengan kesulitan ini, akan
mewujudkan keagungan De; dengan kesulitan ini, barulah merupakan kesempatan baik
untuk menegakkan keagungan De. Luar biasa! Karena kalian adalah orang yang Xiulian
walaupun sulit, juga harus melakukannya dengan lebih baik. Cukup sekian pembicaraan
saya kali ini. (Tepuk tangan)
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Ceramah Fa pada Konferensi Fa Internasional di Washington DC
Li Hongzhi
21 Juli 2001
Anda semua baik-baik! Anda semua telah bersusah-payah!
Perihal Xiulian, kini anda semua mungkin telah menyadari kesulitannya. Justru
karena sulit, baru dapat berhasil dalam kultivasi. Dahulu dalam sejarah ada banyak orang
mencari Tao, semua ingin Xiulian, ingin mencapai Kesempurnaan, ingin terbebas dari
lingkaran reinkarnasi hidup dan mati, akan tetapi sangatlah sulit. Jika dalam Xiulian yang
sulit manusia tidak menyingkirkan berbagai sifat hati yang terbentuk di tengah manusia
biasa, maka mutlak tidak dapat mencapai Kesempurnaan. Oleh karena itu, di dalam
penderitaan sekarang ini, apa yang diekspresikan dan apa yang dapat dilakukan oleh
pengikut Dafa adalah luar biasa, merupakan manifestasi sesungguhnya dari praktisi
Xiulian. Mayoritas pengikut juga dapat melangkah ke luar membuktikan kebenaran Fa di
tengah kondisi yang begitu jahat, melangkah menuju Kesempurnaan, ini benar-benar luar
biasa.
Di dalam sejarah metode Xiulian macam apa pun juga tidak ada yang begitu
menakjubkan seperti saat ini. Karena di dalam sejarah, metode Xiulian macam apa pun
juga tidak mampu sungguh-sungguh menyelamatkan manusia berskala besar seperti ini.
Sedangkan momen sejarah keberadaan kita bukan hanya suatu persoalan sederhana
berupa Shifu menyelamatkan manusia, anda sekalian berada dalam masa pelurusan Fa
bagi seluruh badan langit alam semesta. Para Dewa semua sedang mengamati momen
dunia sekarang ini. Dalam banyak ramalan di dunia manusia menyebutkan, ketika sejarah
masyarakat manusia sampai pada periode tertentu, bahkan Dewa di atas langit juga
harus diperbaharui, badan langit juga harus ditata kembali. Baik berbagai ramalan dalam
sejarah, maupun berbagai macam legenda di dunia, semua mencerminkan momen
sejarah keberadaan manusia sekarang ini. Maka boleh dikatakan berbagai macam
perwujudan dari masyarakat manusia sekarang ini, semuanya juga bukan secara
kebetulan. Sebagai praktisi Xiulian dapat dikatakan, apa yang kita jumpai adalah momen
ini dari perjalanan sejarah. Dalam pelurusan Fa dan Xiulian, anda sekalian pada dasarnya
telah melangkah dengan benar pada jalan anda sendiri.
Kehidupan dalam alam semesta selama proses penyimpangan dari Fa, kehidupan
tersebut sudah tidak tahu keberadaan Fa dan tuntutan sesungguhnya dari Fa terhadap
kehidupan-kehidupan pada tingkat yang berbeda. Maka mengakibatkan semua makhluk
di hadapan peristiwa pelurusan Fa yang begitu besar di saat sekarang ini, banyak yang
tidak dapat memosisikan diri secara benar hubungan mereka dengan Fa, dengan
pengikut Dafa dan juga dengan saya. Padahal kekuatan lama ini yang mendominasi para
makhluk, dan ikut campur mengendalikan pelurusan Fa, dia barulah rintangan yang
sebenarnya bagi pelurusan Fa. Kehidupan di alam semesta banyaknya tak terhitung.
Kehidupan yang begitu banyak, coba anda sekalian pikirkan, di dalam pelurusan Fa
setiap kehidupan jika semuanya menampilkan sisi mereka yang sudah tidak baik, maka
kehidupan yang begitu banyak menurut Fa dapat dikatakan telah berbuat dosa yang
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sangat besar, sudah harus disingkirkan. Jika demikian bukankah semua makhluk tidak
dapat diselamatkan? Bukankah pekerjaan pelurusan Fa jadi sia-sia? Oleh sebab itu saya
dulu pernah mengatakan, saya katakan saya sebaliknya mempergunakan pengaturan
kekuatan lama ini. Karena kekuatan jahat ini, menjelujuri dari atas hingga ke bawah, pada
tiap tingkatan tidak ketinggalan sedang mengganggu pelurusan Fa. Saat tersebut
kebetulan telah terkonsentrasi mewujudkan penampilan yang sudah bejat dari kehidupan
di berbagai tingkatan. Juga dapat dikatakan, kebejatan segala kehidupan, kondisi tidak
baik yang dapat ditampilkan segala kehidupan pada masa pelurusan Fa, semuanya
terwujud secara konsentrasi dalam segenap sistem dari kekuatan lama yang ikut campur
mengendalikan pelurusan Fa. Banyak kehidupan-kehidupan lain pada berbagai macam
tingkatan diaturnya untuk tidak boleh ikut serta di dalam pelurusan Fa, supaya jangan
sampai mengganggu pengaturan mereka. Demikian juga ini persis adalah yang saya
kehendaki, tidak menginginkan para makhluk itu berbuat dosa secara langsung terhadap
Fa agar dapat diselamatkan. Mereka menganggap pengaturan mereka sangat cerdik,
justru berada dalam penguasaan saya. Yang terlibat dalam perangkat sistem ini, justru
adalah yang seharusnya disingkirkan dalam alam semesta, adalah kehidupan yang paling
buruk dan paling tidak baik, mereka juga terkonsentrasi telah mewujudkan pemahaman
dan perilaku yang paling tidak baik dari berbagai tingkatan, apa yang dapat diperbuat oleh
para makhluk saat ini kebetulan mereka telah menampilkannya secara tuntas di dalam
pelurusan Fa, oleh sebab itu yang benar-benar harus diberantas di dalam pelurusan Fa
persis adalah penampilan yang tidak baik itu sendiri. Sedangkan kehidupan-kehidupan
dalam kekuatan lama walaupun telah melakukan campur tangan dalam pengendalian
pelurusan Fa bahkan hal-hal yang sangat buruk, juga sekali lagi diberikan kesempatan
bagi mereka, jika betul-betul sudah tidak dapat diperbaiki lagi baru diputuskan untuk
diberantas sampai tuntas. Dengan demikian kehidupan-kehidupan pada tingkat-tingkat
lain yang tidak melibatkan diri dalam gangguan pelurusan Fa, tak peduli mereka telah
berubah sedemikian buruk dalam sejarah, tapi mereka tidak terlibat dalam urusan
pelurusan Fa ini, tidak merusak, dengan begitu mereka dapat tertolong, dan kehidupankehidupan seperti ini adalah mayoritas mutlak.
Peristiwa ini pada awalnya sudah diketahui bahwa kekuatan lama akan mengganggu.
Sepintas kelihatannya tidak beraturan, padahal adalah sangat teratur. Berbagai cobaan
dan penderitaan yang dialami praktisi kita di dunia, persis jugalah kekuatan lama ini yang
mengaturnya. Sedangkan penderitaan yang ditanggung para praktisi, bukan hanya
karena diciptakan oleh karma praktisi sendiri, lebih-lebih bukan manusia sendiri yang
menciptakan halangan bagi Dafa. Manusia tidak memiliki kemampuan begitu. Seorang
manusia biasa adalah sangat lemah di hadapan praktisi Xiulian. Manusia sekarang
sesungguhnya mengalami penderitaan yang diatur oleh perangkat sistem kekuatan lama
dari berbagai tingkat yang berbeda, manusia dikendalikan oleh kekuatan lama dari tingkat
yang berbeda maka mereka baru berubah menjadi sangat keras, mereka baru berani
berbuat begini begitu terhadap praktisi Xiulian, mereka baru berani berbuat tidak hormat
terhadap Dafa. Dengan begitu di sini terwujud lagi suatu masalah. Di dunia selain
golongan jahat terdapat banyak manusia yang tak bersalah, mereka dikelabui di tengah
propaganda palsu dan fitnah yang merambah langit dan menyelimuti bumi. Diukur
menurut prinsip hukum alam semesta, jika seseorang di dalam benaknya terisi oleh
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pikiran yang tidak baik terhadap Dafa, akan disingkirkan di saat berakhirnya pengujian
bagi Dafa dan pengikut Dafa, coba anda semua pikirkan, orang seperti ini, apakah dia
tidak berbahaya? Karena yang dia tentang langsung adalah Fa ini. Kekuatan lama ini,
demi memanfaatkan periode kini dalam sejarah, dapat menciptakan sebuah situasi yang
sangat jahat di dalam lingkungan dunia ini, menempuh berbagai macam cara, memblokir
segala mass media dalam dan luar negeri yang dapat mengungkap fakta yang
sebenarnya. Dalam penganiayaan terhadap pengikut Dafa, partai tersebut telah
mengumpulkan pengalaman-pengalaman dari setiap kali gerakan perjuangan serta
segala cara jahat dari zaman dulu maupun sekarang yang ada di dalam dan di luar
Tiongkok, bersamaan juga menggunakan hal-hal yang tidak baik, kelicikan dan
kecurangan yang terbentuk dari kecerdasan orang Tionghoa sejak ribuan tahun. Caracara yang dipergunakan sangatlah jahat dan berbahaya. Oleh sebab itu pada awal
penindasan banyak orang di dunia dikelabui oleh berita bohong. Sebagai praktisi Xiulian
pelurusan Fa, tidak dapat cuma melihat kehidupan yang tidak bersalah ini begitu saja
terjerumus oleh berita bohong ke dalam dosa hingga dimusnahkan, sebab ketika peristiwa
ini begitu selesai, sudah akan dimulai sejarah manusia tahap berikutnya. Dengan begitu
ada banyak kehidupan tidak baik yang akan disingkirkan. Seluruh alam semesta tak
peduli ada betapa besarnya, semua adalah diciptakan oleh Fa alam semesta ini, setiap
tingkat kehidupan semua menyesuaikan diri dengan prinsip Fa alam semesta pada setiap
tingkat, segala sumber dari materi yang paling fundamental, semua jugalah Fa ini yang
menciptakannya. Suatu kehidupan menentang Fa yang menciptakan segala kehidupan
alam semesta ini, dengan begitu ke mana anda akan pergi? Bukankah pasti tersingkirkan?
Pengikut Dafa pada masa kini, di dalam membuktikan kebenaran Fa juga mengklarifikasi
fakta sebenarnya, benar-benar telah menolong banyak manusia di dunia. Para pengikut
dalam keadaan yang begitu serius saat dirinya dianiaya, masih dapat mengklarifikasi fakta
yang sebenarnya, menolong semua makhluk. Bukankah ini maha belas kasih? Sebagai
pengikut Dafa, di dalam kondisi apa pun juga harus mewujudkan belas kasih terhadap
semua makhluk. Ditinjau dari sudut pandang lain, pengikut Dafa di dalam kondisi dirinya
dianiaya begitu masih menolong semua makhluk, akan lebih memperlihatkan keagungan
pengikut Dafa.
Mengklarifikasi fakta sebenarnya bukanlah suatu hal yang mudah, bukan hanya
sebuah masalah menyingkap kejahatan. Mengklarifikasi fakta sebenarnya yang kita
lakukan adalah sedang menolong para makhluk, bersamaan juga masih terdapat faktorfaktor peningkatan pribadi dan penyingkiran keterikatan dalam Xiulian kalian, masih ada
faktor tanggung jawab pengikut Dafa bagi Fa selama Xiulian, sekaligus terdapat pula
masalah bagaimana anda memperkaya dunia pribadi anda di saat terakhir mencapai
Kesempurnaan dan lain-lain. Jika anda kelak adalah seorang Sang Maha Sadar yang
telah sempurna, di dalam ruang dimensi anda, di dalam lingkup dunia pribadi anda ini,
mustahil tanpa ada makhluk hidup. Jika demikian maka perlu di dalam proses Xiulian
anda, bagaimana mewujudkan masalah belas kasih anda untuk menolong para makhluk,
memperpadat dunia anda. Di dalam pelurusan Fa bersamaan saya menumpas kekuatan
lama yang ikut campur mengendalikan pelurusan Fa, juga telah mengatur persoalan
kalian. Tampaknya persoalannya sangatlah jahat, kacau, sesungguhnya semua adalah
sangat teratur. Mereka kekuatan lama mengaturnya secara beraturan, yang saya lakukan
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juga sangatlah teratur. Ditinjau dari aspek mana pun, semuanya juga mempunyai sebuah
cara terakhir untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di masa demikian,
bagaimana kita menggunakan kesempatan ini dengan baik, benar-benar mewujudkan
kehebatan seorang praktisi Xiulian serta keagungan De yang mulia, ini juga merupakan
kesempatan yang sulit diperoleh. Jikalau memang kekuatan jahat yang lama memberikan
kesempatan bagi kita untuk harus memberantas mereka, maka gunakanlah baik-baik
kesempatan ini. Dalam sejarah tak pernah ada, juga tergolong sulit diperoleh.
Ketika seorang praktisi Xiulian memperbincangkan perihal "Dapat mengesampingkan
hidup dan mati" di dalam suatu lingkungan yang tidak ada medan kejahatan, itu seperti
kita sekarang di dalam medan yang begini positif anda berbicara ‘mengesampingkan
hidup dan mati’, sangat mudah untuk dibicarakan, karena tidak ada tekanan apa pun. Jika
di dalam suatu lingkungan yang jahat, penuh dengan unsur-unsur kejahatan di dalam
lingkungannya, anda pergi lagi membuktikan kebenaran Fa, berani tampil ke luar
menyingkap kejahatan, itu sudah merupakan suatu hal yang lain. Bila begitu di dalam
lingkungan yang demikian, walaupun dia sangatlah jahat, tapi coba anda semua pikirkan
sejenak bukankah juga sangat sulit diperoleh? Sungguh sangat sulit didapatkan. Setelah
lewat masa ini, maka sudah tidak ada kesempatan begini lagi. Sebagai pengikut Dafa,
kalian baru dapat menjumpai kesempatan begini, dahulu Xiulian secara umum atau
Xiulian pribadi tidak ada hal semacam ini. Tentu saja di dalam sejarah, seperti Yesus,
Sakyamuni, juga sama pernah mengalami kesengsaraan sangat besar. Ketika itu
kesengsaraan yang datang menerpa mereka juga sangat jahat dalam sejarah, tapi
dengan memanfaatkan opini publik yang demikian modern sekarang ini, menciptakan
kejahatan yang merambah langit dan menyelimuti bumi di seluruh dunia dalam skala yang
begitu besar, ini belum pernah ada. Puncaknya kejahatan seperti ketika berawal sejak 20
Juli 1999, langit seakan telah runtuh. Di luar daratan Tiongkok selain pengikut Dafa tidak
seberapa orang yang tahu apa gerangan Falun Gong itu, pemerintah dan mass media
berbagai negara seluruhnya mendengarkan propaganda yang tidak benar dari media
daratan Tiongkok. Oleh karena memercayai propaganda berita bohong dari Tiongkok,
orang-orang menganut kesan yang tidak baik terhadap kita. Hari ini mengapa kita semua
merasa lingkungan menjadi ringan? Karena kalian di dalam mengklarifikasi fakta yang
sebenarnya kepada orang-orang di dunia, kepada mass media, kepada pemerintah
berbagai negara, telah menjelaskan realita bahwa kita dianiaya. Kebaikan hati dan belas
kasih kalian di masyarakat umum serta ekspresi yang tulus dari pengikut Dafa, telah
mendapat pembuktian kebenaran dari orang-orang di dunia, mendapat pembuktian
kebenaran dari para Dewa, maka baru ada lingkungan seperti hari ini. Luar biasa, betulbetul luar biasa. Kalian telah menahan sebuah pemerintah raksasa yang dikuasai oleh
golongan yang paling berandal dan paling jahat serta propaganda fitnahan dari segenap
mesin propaganda milik negara. Setiap pengikut Dafa yang dapat mengikuti derap
langkah Dafa, kalian telah melakukan hal-hal yang harus kalian lakukan. Mereka yang
diam di rumah dan tidak keluar yang merasa dirinya masih Xiulian, bila dibandingkan
bagaimana masih dapat dianggap Xiulian? Tentu, namanya hati manusia, di tengah
masyarakat manusia biasa akan ada penampilan yang berbeda, orang yang pernah
belajar Dafa ketika salah langkah adalah karena terdapat keterikatan yang tak mampu
dilepaskan, dan keterikatan seperti ini juga tentu dapat dikendalikan dan dimanfaatkan
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oleh kehidupan jahat. Kehidupan jahat memang secara khusus mencari pikiran anda yang
masih terikat lalu diperkuat, untuk mencapai tujuan agar dapat dikendalikan olehnya.
Pemahaman sesat yang diwujudkan setelah diperalat oleh iblis masih dianggap rasional,
dirinya masih lepas konteks mengutip sepotong-potong tulisan dari Fa untuk mencari
alasan bagi pembelaan diri sendiri.
Ditinjau dari situasi keseluruhan pelurusan Fa dewasa ini, perubahan seluruh badan
langit alam semesta adalah sangat besar. Badan langit alam semesta baru yang maha
luas besarnya tiada banding, indahnya tak pernah ada sebelumnya. Pelurusan Fa sudah
dilakukan pada tahap akhir dari yang terakhir. Karena sistem badan langit besarnya
sangatlah luar biasa, besarnya tak terbayangkan, kendati sistem yang begitu besar masih
terbentuk dari beberapa puluh juta sistem yang sangat besar seperti itu. Memanglah,
struktur demikian, saya sudah tidak berdaya mengungkapkannya dengan bahasa
manusia biasa, sudah sampai taraf yang tak terlukiskan. Tentu saja, tapi kalian juga
jangan memandang kecil diri sendiri, Kesempurnaan akan datang yang sedang menanti
kalian, mungkin adalah suatu tingkatan alam yang sangat agung. (Tepuk tangan)
Kalian sebagai setiap pengikut Dafa, masalah mengklarifikasi fakta yang sebenarnya
ini haruslah dilakukan. Hal ini saya sekali lagi beritahukan anda semua, segala
pembelaan apa pun untuknya, yang tidak pernah melangkah ke luar semua adalah salah.
Perihal penderitaan ini masih berapa lama lagi waktunya, saya kira, masalah ini, anda
sekalian jangan banyak memikirkannya; diri sendiri dapat mencapai Kesempurnaan atau
tidak, juga jangan dipikirkan, sebab suatu sifat hati apa pun dari anda juga mungkin
menjadi semacam keterikatan, semuanya mungkin saja diperalat oleh kejahatan. Ketika
niat pikiran anda begitu muncul, kejahatan mungkin akan menjelmakan suatu ilusi, pada
saat itu, akan menimbulkan semacam gangguan. Waktu yang ada sekarang harus
disayangi kegunaannya, waktu ini adalah disediakan untuk para pengikut. Kalian di dalam
Xiulian, di dalam pelurusan Fa, bersamaan dalam usaha diri sendiri melangkah menuju
Kesempurnaan masih harus menolong semua makhluk, kalian juga sedang membangun
segala sesuatu demi masa yang akan datang. Segala sesuatu yang dilakukan pengikut
Dafa sekarang ini luar biasa penting, jalan lurus yang ditempuh mungkin juga merupakan
referensi bagi kehidupan masa akan datang, bersamaan itu di dalam masyarakat manusia
juga telah meletakkan fondasi bagi cara hidup umat manusia yang akan datang. Anda
semua tahu, penampilan kita di situs internet Zhengjian.net adalah konsepsi baru dari
umat manusia yang akan datang, mewakili pemikiran dan pandangan lurus yang akan
datang dari umat manusia yang baru. Wujud kondisi serta belas kasih, baik hati, tulus
murni dan kesabaran luhur yang ditampilkan pengikut Dafa di masa pelurusan Fa,
memengaruhi masyarakat yang akan datang. Pengikut Dafa selain kalian yang berada
pada proses Xiulian masa ini, di kemudian hari, masih ada manusia akan datang
memperoleh Fa, masalah ini dibagi dalam dua tahap untuk dilakukan. Pada mulanya yang
diatur kekuatan lama adalah depan dan belakang total 20 tahun, dibagi menjadi masa
pelurusan Fa dan masa Fa meluruskan dunia manusia. Sepuluh tahun di depan, adalah
Shifu meluruskan Fa dan pengikut Dafa Xiulian dalam masa pelurusan Fa; sepuluh tahun
di belakang, adalah manusia akan datang memperoleh Fa. Kemudian akan masuk ke
dalam abad baru, saat itu masa akan datang yang baru segera akan dimulai. Tetapi, saya
mengutarakannya karena keadaan tersebut juga ada perubahan, namun berubah juga
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tidak seberapa banyak, jangan keburu gembira karena hal ini, khususnya yang tidak
berupaya dengan baik harus tahu mendesaknya waktu, yang lain apa pun jangan
dipikirkan, Segala sesuatu yang kita lakukan harus bertanggung jawab untuk masa yang
akan datang, di samping itu dalam kita mengklarifikasi fakta sebenarnya, manusia akan
datang betul-betul telah tertolong, khususnya orang-orang yang di luar daratan Tiongkok,
pemahaman dan dukungan terhadap Dafa yang diekspresikan telah meletakkan fondasi
bagi mereka untuk memperoleh Fa dengan baik dan memasuki masyarakat manusia yang
akan datang.
Manusia bukan dengan sia-sia datang ke dunia, sebab pada masa lalu, dalam
lingkungan bumi ini tidak ada manusia seperti hari ini. Anda semua tahu saya sering
menyinggung tentang manusia planet, mengapa saya perlu membicarakannya? Sebab itu
barulah manusia sesungguhnya dalam lingkungan bumi pada masa lalu, mereka barulah
merupakan tuan di tempat ini pada masa sejarah yang berbeda, bahkan dalam sejarah
yang jauh lebih lama, tak peduli bumi telah berapa kali berganti, tiap masa kehidupan di
atas bumi, bentuk manusia tidaklah sama, wajahnya pun berbeda, perbedaannya sangat
besar, namun mereka semua adalah tuan di tempat ini. Jika demikian mengapa pada
masa kali ini bentuk manusia kita berubah menjadi begini? Sebab anda semua tahu Fa
alam semesta akan diajarkan di sini, dalam masa sejarah yang sangat lama sekali sudah
diletakkan segala fondasi bagi penyebaran Fa di kemudian hari, tidak boleh menampilkan
benda yang seperti binatang datang mendengar Fa, itu adalah penghinaan terhadap Dafa,
oleh sebab itu Dewa meniru bentuk rupa dirinya menciptakan manusia sekarang ini. Di
dalam agama Barat, orang-orang tahu bahwa Yahwe meniru bentuk rupa dirinya
menciptakan manusia; orang-orang Timur mengetahui, Nu Wa meniru bentuk rupa dirinya
telah menciptakan manusia, masih ada Dewa-Dewa lain, telah menciptakan manusia
yang lain. Dahulu kala jikalau kehidupan di lingkungan bumi ini diciptakan sama seperti
Dewa, itu sama dengan penghinaan terhadap Dewa, merupakan ketidak-hormatan yang
paling besar terhadap Dewa, maka tidak boleh manusia di tempat ini diciptakan berbentuk
-- rupa seperti Dewa. Walaupun manusia sekarang ini telah diciptakan berbentuk rupa
Dewa, tetapi Dewa juga menolak anggapan bahwa manusia dan mereka adalah sejenis,
sebab cara hidup manusia dan Dewa mutlak tidak sama. Hanya penampilan luar manusia,
bentuk rupanya sama seperti Dewa. Tidak hanya sebatas itu, dalam sejarah, mengapa
kebudayaan dan peradaban di Tiongkok ini terdapat perbedaan yang begitu besar dengan
daerah lain? Negara di suatu wilayah mana pun semuanya adalah konsep suatu
kenegaraan, pemimpin bangsa di wilayah mana pun semuanya adalah konsep kerajaan,
dan justru dalam sejarah Tiongkok, dia tidak ada konsep kenegaraan, dia tampil dengan
bentuk suatu dinasti, dan di dalam sejarah, kaisar di Tiongkok dengan raja di negara lain
terdapat perbedaan yang sangat besar. Sebenarnya, bersamaan dengan meletakkan
fondasi kebudayaan ini juga tiada henti-hentinya menjalin takdir pertemuan dengan para
makhluk di alam semesta. Pada setiap masa dalam sejarah, juga terdapat makhluk dari
dunia surga yang berbeda datang ke daratan Tiongkok menjalin takdir pertemuan, mereka
mewakili sistem alam semesta dari mereka itu. Praktisi Dafa semua juga berasal dari
sistem alam semesta yang berlainan. Ketika dilahirkan kembali pada tingkat yang berbeda,
itu adalah proses kehidupan pada tingkat yang berbeda. Pada hakikatnya, adalah datang
dari badan langit yang sangat jauh. Anda semua tahu, "setiap penguasa dinasti membawa
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pejabatnya sendiri,” itu adalah ucapan manusia. Tidak hanya sebatas itu saja, setiap
penguasa dinasti membawa pejabatnya sendiri, setiap dinasti manusia langit membawa
rakyatnya sendiri, serta kebudayaan khas dinasti tersebut, busana dan aksesoris khas
dinasti tersebut. Dahulu ketika pergantian dinasti kebudayaannya pun segera mengalami
perubahan, perbedaan busana dan aksesorisnya juga sangat besar, semua adalah
dibawakan sendiri oleh kehidupan dari tingkat yang berbeda, oleh karenanya daerah
Tiongkok itu kebudayaannya maupun makanan, tempat kediaman, gaya berbusana, cara
kehidupan, dalam berbagai aspek juga sangat besar perbedaannya dengan daerah lain,
ini disebabkan karena ia adalah terakumulasi dari kebudayaan yang dibawakan kepada
manusia oleh sekian banyak kehidupan pada sistem yang berbeda. Dengan begitu, bila
berlangsung terus-menerus, daratan Tiongkok ini tak akan mampu menampung begitu
banyak manusia, oleh sebab itu setelah terjalin takdir pertemuan, masa kehidupan
berikutnya akan reinkarnasi ke daerah lain.
Saya dahulu pernah mengatakan, saya katakan, setiap negara mana pun di dunia
keberadaannya dalam dunia ini juga bukan secara kebetulan, semua ada makna dan
tujuan keberadaannya. Sebenarnya manusia semua sedang menantikan Fa. Banyak
praktisi juga menyadarinya secara mendalam, yaitu ketika ada sebagian orang setelah
melihat Fa lalu berkata: "Saya seumur hidup memang sedang mencari ini,” atau "Inilah
yang saya ingin cari.” Makhluk hidup yang lain mengapa mereka dalam tahap sekarang ini
tidak dapat segera memperoleh Fa? Adalah karena dalam aspek ini mereka terkekang.
Mereka tidak dapat masuk saat sekarang sebab begitu mereka telah masuk, karma diri
mereka sendiri serta berbagai faktor rumit yang mereka ciptakan dalam masyarakat,
benda-benda dari aspek negatif tersebut akan ikut terbawa masuk, dengan begitu akan
memperbesar tingkat kesukaran pelurusan Fa dalam tahap pertama, oleh sebab itu tidak
memperkenankan mereka masuk saat sekarang. Tapi, pelurusan Fa mengklarifikasi fakta
sebenarnya harus kalian lakukan, sebab dalam proses melakukannya, baik mereka yang
sudah berlatih Gong ataupun yang sudah belajar Fa, walaupun tidak mendalam, tapi
sudah menetapkan fondasi bagi mereka untuk mendapatkan Fa pada masa yang akan
datang, oleh sebab itu harus melakukannya. Atau dengan kata lain, ada banyak keadaan,
saya beri tahu anda semua bahwa itu juga bukan tanpa alasan, setiap masalah apa pun
di dunia ini semua datang demi Dafa ini, semua terjadi demi Dafa, diciptakan demi Dafa.
Banyak prinsip Fa yang saya katakan kepada kalian, banyak rahasia sejati yang saya
katakan kepada kalian, dahulu bahkan Dewa pun tidak tahu, mereka mendengarnya baru
tiba-tiba sadar, sebab taraf pencapaian mereka telah membatasi pemahaman mereka
terhadap tingkat yang lebih tinggi, masa sejarah yang lebih jauh, sebab seberapa tinggi
kultivasinya akan setinggi itu pula prinsip yang teridentifikasi, setinggi itu juga wajah asli
alam semesta yang teridentifikasi lewat kesadarannya. Dari itu dalam dunia masa kini, kita
tidak boleh tidak bertanggung jawab bagi para makhluk lain, kita tidak boleh tidak
bertanggung jawab bagi para makhluk lain untuk mendapatkan Fa pada masa yang akan
datang, kita tidak boleh tidak meletakkan fondasi untuk para makhluk lain agar
mendapatkan Fa pada masa yang akan datang, sebab mereka sangat mungkin adalah
kehidupan dalam satu sistem dengan kalian. Untuk mengajarkan Fa di daerah Tiongkok
ini, lagi pula tidak memperkenankan sembarang orang mendengarkan Fa, maka
dikumpulkanlah banyak Raja dari berbagai dunia, dan kehidupan yang sangat tinggi
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tingkatannya lahir kembali di Tiongkok, di antaranya termasuk banyak yang saya terusmenerus mengawasinya sepanjang sejarah. Tentu saja yang diawasi maupun tidak
diawasi, dalam memperoleh Fa sekarang ini adalah sama diperlakukannya. Oleh sebab
itu orang-orang yang di sana, lebih-lebih harus ditolongnya. Dalam propaganda kejahatan
yang merambah langit menyelimuti bumi, apa yang diperlihatkan oleh sejumlah orang
tersebut sudah bukan lagi perbuatan dosa pada umumnya, ada yang sudah ditakdirkan
akan dimusnahkan. Tak peduli dari mana dia berasal, tak peduli bagaimana takdir
pertemuannya, seberapa tinggi tingkatannya, sebagai satu kehidupan bukankah itu
disayangkan? Apa boleh buat, bukan Shifu tidak belas kasih, sebab dalam pelurusan Fa,
kehidupan pada tingkat berbeda semua sedang diletakkan posisinya kembali, bukan
masalah belas kasih atau tidak belas kasih, menyelamatkan atau tidak menyelamatkan
manusia, Xinxing suatu kehidupan berada di mana di situlah harus diletakkan, ini adalah
suatu kriteria, ini adalah prinsip Fa, ini adalah dikukuhkan untuk masa yang akan datang,
yang tidak boleh dihapus, yang tidak boleh dirusak sesuka hati.
Kita di dalam mengklarifikasi fakta sebenarnya, segala sesuatu yang dilakukan dan
diwujudkan oleh pengikut Dafa di luar negeri, juga sama adalah luar biasa, adalah
tindakan gagah berani yang agung. Dalam tingkatan Xiulian dan melangkah menuju
Kesempurnaan, kalian dan praktisi dalam negeri tidak ada perbedaan apa pun, diaturlah
anda mendapatkan Fa di sini, diaturlah anda Xiulian di sini. Ada banyak pengikut
mempunyai tingkat pendidikan yang sangat tinggi, pengikut luar negeri dengan pendidikan
tinggi menduduki jumlah yang lebih banyak. Mengapa demikian? Adalah dikarenakan
agar anda dalam saat yang kritis ini dapat dengan sepenuhnya mengembangkan keahlian
yang anda pelajari dalam manusia biasa, menggunakan kepandaian di tengah manusia
biasa yang dahulu diciptakan oleh Dafa bagi manusia di dunia untuk membuktikan
kebenaran Fa. Dalam praktiknya anda semua melakukannya dengan sangat baik. Saya
melihat dari artikel di situs internet Minghui.org, dari situs internet Xinsheng.net serta
artikel pengikut Dafa pada media lain, ada beberapa artikel yang kalian tulis sudah
merupakan adikarya, ada prinsip ada dasar, berpikiran jernih, sifat logikanya kuat,
sungguh-sungguh telah berfungsi menggetarkan kejahatan, lagi pula tarafnya sangat
tinggi. Diukurnya dengan kriteria sekarang, saya lihat media-media yang mengarang
berita bohong di daratan Tiongkok tidaklah mampu. Ada seorang praktisi berkata: "Dalam
istana sudah tidak ada lagi orang yang berkompeten," saya lihat memang demikian. Siapa
yang dapat mencurahkan seluruh tenaga untuk berita bohong yang jahat dan fitnahan
model berandal? Sebagai pengikut Dafa wujudkan sepenuhnya apa yang seharusnya kita
lakukan, ini adalah tanggung jawab kalian, ini adalah yang harus dilakukan oleh pengikut
Dafa pada masa pelurusan Fa, dan kalian telah melakukannya dengan sangat baik.
Praktisi dalam negeri dalam kondisi dilanda kesengsaraan dan menahan derita
penganiayaan, masih mengutarakan fakta sebenarnya kepada semua makhluk, telah
mengekspresikan perbuatan kesatriaan menjelang lahirnya Sang Sadar. Kadangkala saya
melihat situs internet Zhengjian.net, saya merasa kehidupan yang baru dan manusia yang
baru benar-benar telah dimulai dari sekarang, sebab pemahaman kalian sudah dapat
masuk ke dalam masa sejarah baru seperti itu, masuk ke dalam pemahaman dari
kehidupan yang paling lurus tersebut. Pengikut Dafa sedang mengukuhkan masa yang
akan datang bagi umat manusia.
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Pengikut Dafa dalam mengalami penganiayaan terdapat satu faktor yang sangat
jahat, yaitu kekuatan lama, mereka menganggap ada sebagian praktisi mencapai
Kesempurnaan menjadi pengikut pelurusan Fa sehingga hati mereka tidak bisa menerima,
mereka merasa dirinya pun tidak berpeluang menjadi pengikut pelurusan Fa, para praktisi
ini dengan terlalu gampang mendapatkannya, sehingga mengendalikan kejahatan,
memperalat orang-orang jahat memukul praktisi, memukuli praktisi sampai harus berkata
"tidak berlatih" lagi. Apakah itu tidak jahat? Sebagai seorang Dewa apakah boleh
demikian? Alam semesta dalam pelurusan Fa, kehidupan dalam berbagai tingkat yang
tersingkirkan jumlahnya sangat besar. Jumlah praktisi kita yang mencapai Kesempurnaan,
saya lihat masih jauh belum mencukupi. Pada awalnya, saya rencanakan paling sedikit
lima puluh juta, saya tidak pernah mengatakan kepada kalian sebelumnya. (Tepuk tangan)
Sekarang tidak mencukupi, akan tetapi, jumlahnya sudah sangat besar. Biar
bagaimanapun, sebagai seorang yang Xiulian, apa pun yang telah kita dengar, kalian juga
jangan timbul perasaan gembira, mungkin saja perkataan Shifu itu sendiri justru adalah
suatu pengujian terhadap kalian. Lepaskanlah hati apa pun, apa juga jangan dipikirkan,
lakukanlah segala sesuatu yang semestinya dilakukan pengikut Dafa, segalanya sudah
berada di dalamnya. Jangan melihat betapa busuknya kejahatan itu, sekarang mereka
sudah kehabisan jurus, hanya sifat tetapnya yang terus memuncak dan rekayasa opini
publik, hati yang abnormal semata-mata memaksa para praktisi menulis apa yang disebut
pernyataan penyesalan, apa yang harus ditandatangani. Sudah tahu jelas-jelas itu adalah
palsu, tidak bisa mengubah hati manusia, mengapa harus berbuat demikian? Mengapa
mengharuskan anda menandatangani pernyataan itu? Mengapa mengharuskan anda
mengucapkan sepatah kata "tidak berlatih" baru melepaskan anda? Di sini berkata
"berlatih" lantas dihukum, di sana mengucapkan sepatah "tidak berlatih" lantas orang
boleh dilepas, perbedaan ini juga terlalu besar bukan? Apakah itu normal? Tidak normal.
Bukankah itu sudah sangat jelas? Yaitu agar anda jatuh ke bawah, agar anda
mengucapkan perkataan tersebut. Jika diucapkan, walaupun itu bukan dikeluarkan dari
lubuk hati anda, itu adalah noda, sebagai seorang pengikut pelurusan Fa, itu adalah aib.
Lagi pula jika telah melakukan hal-hal yang merugikan Dafa, bila anda tidak dapat benarbenar mengompensasikan semua itu dalam pelurusan Fa di kemudian hari, memulihkan
kembali kerugian yang diakibatkan terhadap Dafa, maka itu benar-benar sudah sangat
serius. Mampu atau tidak terpaut niat sekejap, anda dapat atau tidak melangkah ke luar
membuktikan kebenaran Fa, juga bukan dengan mengikuti orang banyak dan kekuatan
massa sudah dapat lulus ujian. Ada orang yang berpikir menunggu di lapangan Tian
Anmen, bila orang banyak keluar saya lantas keluar; begitu melihat tidak ada orang
banyak keluar, dia juga keliling satu kali putaran lantas pulang. Sebab ketika orang
banyak keluar, adalah kekuatan situasi tersebut yang mendorong anda keluar, bukan
timbul dari spontanitas hati anda sendiri yang mengesampingkan hidup dan mati untuk
melangkah ke luar. Xiulian adalah urusan pribadi, bukan ramai-ramai mengikuti banyak
orang, peningkatan setiap orang harus benar-benar mantap. Tentu saja praktisi kita di luar
negeri belum tentu harus semua pergi ke Tian Anmen, jika kalian semua pergi, pekerjaan
pelurusan Fa di luar negeri sudah tidak ada orang yang melakukannya, ini semua
pengaturan dalam sejarah.
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Anda semua adalah sebuah kesatuan, persis seperti Gong Shifu. Tentu saja kalian
dan Gong bukanlah suatu hal yang sama, saya hanya mengambil suatu contoh saja.
Seperti Gong saya, pada saat bersamaan semua sedang melakukan berbagai pekerjaan.
Ada yang menggempur dengan tiada hentinya dalam alam semesta yang mahabesar
menuju mikroskopis, menuju yang makin tinggi dan makin luas dengan kekuatan yang
sangat dahsyat, kekuatannya sangat besar, kecepatannya sangat tinggi, melampaui
segala waktu meluruskan mahacakrawala, ada yang setelah gempuran seperti ini, lalu
menyingkirkan karma dosa kehidupan di tingkat yang berbeda, menyeimbangkan segala
hubungan yang silang menyilang dari kehidupan di tingkat yang berbeda, ada yang
menyelaraskan kehidupan, ada yang menata kembali posisi kehidupan, bahkan pada
bagian yang paling mikroskopis dari kehidupan, di berbagai tingkat juga melakukan
pekerjaan yang berbeda, ada yang melakukan pada ruang dimensi tingkat rendah, ada
yang melindungi praktisi, ada yang memberantas kejahatan, Gong dari berbagai aspek
semua sedang melakukan seperti ini. Yaitu dapat dikatakan sebuah kesatuan belum tentu
melakukan satu urusan. Tapi satu urusan apa pun yang anda lakukan, anda juga harus
pantas menyandang predikat anda sebagai pengikut Dafa.
Hari ini berceramah cukup sekian saja, kalian berbagi pengalaman masing-masing
juga sangat penting. Dalam kondisi apa pun, dalam masa mana pun, pekerjaan makin
sibuk lagi juga tidak boleh meninggalkan belajar Fa, ini adalah jaminan yang paling dasar
bagi kalian untuk meningkat dan mencapai Kesempurnaan. Tidak boleh melakukan
pekerjaan Dafa tanpa belajar Fa, itu adalah manusia biasa melakukan pekerjaan Dafa,
haruslah pengikut Dafa melakukan pekerjaan Dafa, bagi kalian dapat dikatakan
persyaratannya haruslah demikian. Manusia biasa ingin membantu melakukan pekerjaan
Dafa, tentulah itu hal yang sangat baik, tapi di sini yang saya maksud adalah pengikut
Dafa, kalian haruslah seorang pengikut Dafa melakukan pekerjaan Dafa, sebab
pencapaian Kesempurnaan kalian adalah yang paling utama. Pencapaian Kesempurnaan
kalian bagi kalian sekarang dapat dikatakan adalah nomor satu. Tentu saja dalam
pencapaian Kesempurnaan kalian juga terlarut tanggung jawab kalian terhadap Dafa, dan
penyelamatan semua makhluk. Saya beri tahu anda semua. Kalian semua mengatakan
Shifu sedang menyelamatkan semua makhluk, bila kalian semua sudah mencapai
Kesempurnaan, menoleh ke belakang kalian akan melihat makhluk hidup yang kalian
selamatkan pada waktu itu. Dalam mengklarifikasi fakta sebenarnya, kalian juga sedang
menyelamatkan semua makhluk.
Saya berceramah cukup sekian saja, selanjutnya konferensi kalian langsung dimulai.
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