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Watak Sejati Terungkapkan
Teguh berkultivasi Dafa dengan hati tak tergoyahkan,
Kenaikan tingkat adalah pokok,
Di hadapan cobaan watak sejati terungkapkan,
Berkultivasi mencapai kesempurnaan, menjadi Buddha, Tao dan Dewa.
Li Hongzhi
8 Mei 1999

Sekelumit Kesan dari Saya
Akhir-akhir ini diberitakan oleh media bahwa daratan Tiongkok ingin menggunakan
surplus perdagangan sebesar 500 juta dolar Amerika sebagai syarat penukaran, berkhayal
untuk mengekstradisi saya kembali ke Tiongkok. Menanggapi hal ini, saya ingin
mengutarakan beberapa patah kata. Saya hanya mengajarkan orang untuk menjadi baik,
bersamaan itu dengan tanpa syarat membantu orang-orang membebaskan diri dari penyakit,
agar mereka mencapai alam pikiran yang lebih tinggi. Saya tidak menerima uang ataupun
imbalan materi apapun. Semua ini telah membawa dampak yang positif bagi masyarakat
dan rakyat banyak. Secara umum membuat hati manusia mengarah pada kebaikan, dan
bermoralitas tinggi. Tidak tahu apakah dikarenakan hal ini maka saya diekstradisi? Agar
saya kembali ke Tiongkok untuk membuat lebih banyak orang memperoleh Fa dan
mengultivasi hati mereka? Jika memang begitu, mohon jangan biarkan negara kehilangan
500 juta dolar Amerika untuk melakukan penukaran. Saya bisa pulang sendiri.
Tetapi saya pernah mendengar bahwa biasanya orang-orang yang diekstradisi adalah
kriminal perang atau musuh rakyat, ada lagi ialah pelanggar hukum pidana. Jika demikian,
saya tidak tahu saya termasuk kategori yang mana di atas.
Sebenarnya, saya terus mengajarkan orang-orang mematut diri dengan berpedoman
pada Sejati-Baik-Sabar, maka sudah tentu saya juga harus menjadi contoh teladan. Ketika
saya pribadi dan pengikut "Falun Gong" mengalami kecaman yang tak berdasar dan
perlakuan yang tidak adil, kami sepenuhnya telah memperlihatkan kelapangan hati yang
penuh kebaikan dan penuh kesabaran, serta menahan diri secara diam-diam guna
memberikan waktu yang cukup kepada pemerintah untuk mengenali kita. Tetapi toleransi
yang demikian mutlak bukan karena saya dan praktisi "Falun Gong" takut pada sesuatu.
Harus diketahui bahwa begitu seseorang telah mengetahui kebenaran dan makna
sebenarnya dari eksistensi kehidupan, dia tidak akan menyesal menyerahkan jiwanya untuk
itu. Jangan menganggap hati kami yang belas kasih dan mahasabar ini sebagai ketakutan,
oleh karena itu kalian makin menjadi-jadi bertindak semena-mena. Sebenarnya mereka
adalah orang-orang yang telah sadar, orang Xiulian yang telah mengetahui makna
sebenarnya dari kehidupan manusia. Juga jangan menyebut praktisi Xiulian "Falun Gong"
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mempropagandakan Mi-Xin. 1 Hal yang belum dimengerti oleh manusia dan belum dikenal
oleh ilmu pengetahuan masih terlalu banyak. Misalkan saja agama, bukankah dia tetap eksis
dengan kepercayaannya terhadap Tuhan? Padahal agama yang sesungguhnya serta
kepercayaan kuno terhadap Tuhan telah membuat moralitas masyarakat manusia bertahan
selama beberapa ribu tahun, dengan demikian baru ada manusia seperti sekarang ini, di
antaranya termasuk engkau, saya dan dia. Jika bukan demikian, manusia sejak dini tentu
sudah berbuat kejahatan, bencana yang ditimbulkan karenanya, mungkin telah membuat
nenek moyang manusia menjadi punah, dan tidak ada lagi seperti apa yang ada sekarang.
Sebenarnya moralitas sangatlah penting bagi manusia, jika manusia tidak menjunjung
moralitas maka hal buruk apapun dapat dilakukan, yang mana adalah sangat berbahaya
bagi manusia. Inilah yang dapat saya beritahukan kepada manusia. Sesungguhnya saya
tidak bermaksud melakukan sesuatu bagi masyarakat, saya sama sekali tidak ingin terlibat
dalam urusan manusia biasa, apalagi menginginkan kekuasaan dari tangan seseorang.
Tidak setiap orang memandang kekuasaan begitu penting. Bukankah ada sebuah ucapan
dari manusia yang disebut "setiap orang mempunyai kemauan masing-masing?" Saya hanya
ingin membuat orang-orang yang dapat berkultivasi memperoleh Fa, dan mengajarkan
mereka bagaimana secara sungguh-sungguh meningkatkan Xinxing, yaitu peningkatan
standar moralitas. Lagi pula tidak semua orang akan datang belajar "Falun Gong". Namun
apa yang saya lakukan sudah ditakdirkan tidak berjodoh dengan "politik". Tetapi hati
manusia yang mengarah pada kebaikan, serta orang Xiulian yang telah meningkat
moralitasnya tentu merupakan hal yang baik bagi negara atau bangsa mana pun.
Bagaimana mungkin suatu hal yang dapat membantu rakyat menyingkirkan penyakit dan
menyehatkan tubuh, serta meningkatkan standar moralitas rakyat disebut sebagai aliran
sesat? Setiap orang yang berlatih "Falun Gong" adalah satu anggota masyarakat, masingmasing mempunyai pekerjaan dan karirnya sendiri. Hanya saja setiap pagi mereka pergi ke
taman berlatih Falun Gong selama setengah jam atau satu jam, lalu mereka pergi bekerja.
Tidak ada berbagai ketentuan yang harus ditaati seperti dalam agama, tidak ada kuil
ataupun gereja, tidak ada ritual keagamaan. Yang ingin belajar datanglah belajar, yang ingin
pergi silahkan pergi, tidak ada daftar keanggotaan, bagaimana bisa disebut sebagai "agama"?
Mengenai "sesat", apakah mengajarkan orang menjadi baik, tidak memungut biaya,
menyingkirkan penyakit dan menyehatkan tubuh bagi orang-orang juga dikategorikan
sebagai sesat? Ataukah sesuatu yang berada di luar lingkup teori partai komunis maka
disebut sesat? Di samping itu, saya tahu bahwa aliran sesat memang adalah aliran sesat,
bukan ditentukan oleh pemerintah. Apakah aliran sesat dapat ditetapkan sebagai lurus
seandainya dia sesuai dengan konsep sebagian orang dalam pemerintahan? Sedangkan
yang lurus juga boleh ditetapkan sebagai sesat seandainya tidak sesuai dengan konsep
pribadi mereka?
Sebenarnya saya tahu sekali dengan jelas mengapa ada orang ingin menentang "Falun
Gong". Persis seperti yang dilaporkan oleh media bahwa orang yang belajar "Falun Gong"
sudah terlalu banyak. Seratus juta orang lebih memang bukan jumlah yang kecil. Namun
kenapa takut dengan orang baik yang berjumlah banyak? Bukankah makin banyak orang
baik akan makin baik? Makin sedikit orang jahat akan makin baik? Saya Li Hongzhi dengan
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Mi-Xin – Takhayul; sembarang memercayai sesuatu; percaya secara membabi buta; pendewaan terhadap
seseorang secara tidak rasional.
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tanpa syarat membantu orang-orang Xiulian meningkatkan moralitas manusia, menyehatkan
tubuh rakyat, agar masyarakat menjadi stabil, dengan tubuh yang sehat mengabdi pada
masyarakat secara lebih baik, bukankah ini membawa keberuntungan bagi pihak penguasa?
Pada kenyataan hal ini benar-benar telah tercapai. Mengapa bukan saja tidak berterima
kasih pada saya, malah ingin mendorong 100 juta orang lebih berada pada posisi yang
bertentangan dengan pemerintah, pemerintah mana yang bertindak sedemikian rupa
sehingga membuat orang sungguh tidak dapat memahami? Sedangkan orang yang 100 juta
lebih ini, siapa yang tidak mempunyai sanak keluarga dan teman-teman, apakah ini hanya
masalah 100 juta orang? Maka orang yang dipertentangkan mungkin lebih banyak lagi. Apa
yang terjadi dengan "pemimpin-pemimpin dari tanah air yang saya cintai?" Jika dengan
nyawa saya Li Hongzhi, dapat menghilangkan ketakutan dalam hati mereka terhadap orangorang baik ini, saya akan segera pulang, biarkan mereka bagaimana menghukumnya,
mengapa sampai "mengambil resiko tidak menanggapi opini dunia," memboroskan uang dan
tenaga, menggunakan politik dan uang untuk memperoleh transaksi penukaran yang
melanggar HAM? Sedangkan Amerika Serikat adalah negara yang selalu dijadikan teladan
dalam menghormati HAM, maka akankah pemerintah Amerika Serikat mengkhianati HAM
untuk melakukan transaksi ini? Di samping itu saya adalah penduduk tetap Amerika Serikat,
adalah penduduk tetap di bawah yuridis hukum Amerika Serikat.
Saya tidak bermaksud mencela seseorang, hanya merasa sungguh tidak masuk akal
terhadap perbuatan mereka. Mengapa membuang kesempatan baik di saat dapat meraih
simpati rakyat, malah sebaliknya menempatkan 100 juta orang lebih beroposisi dengan
pemerintah?
Ada kabar mengatakan banyak orang telah pergi ke Zhongnanhai, atas kejadian ini ada
yang merasa terkejut dan gusar. Sebenarnya jumlah orang yang pergi sama sekali tidak
banyak. Coba anda sekalian pikirkan, ada 100 juta orang lebih yang belajar "Falun Gong",
dan hanya sepuluh ribu orang lebih yang pergi, bagaimana dapat dibilang banyak? Tidak
perlu dimobilisasi, dengan jumlah 100 juta orang lebih, anda ingin pergi, saya juga ingin
pergi, dengan sekejap saja bukankah sudah terkumpul sepuluh ribu lebih? Mereka tidak ada
slogan, tidak ada spanduk, tidak ada perilaku yang tidak baik, apalagi menentang
pemerintah, hanya ingin merefleksikan keadaan mereka kepada pemerintah, sebab apa
tidak boleh melakukan hal ini? Saya ingin bertanya apakah ada demonstran yang begitu
tulus? Apakah hati seseorang tak tergerak melihat semua ini? Bahkan masih berusaha untuk
mencari-cari secuil kesalahan "Falun Gong", sedangkan tindakan penumpasan yang tanpa
mempertimbangkan segi-segi positif, sungguh sudah ketinggalan zaman. "Falun Gong"
tidaklah begitu menakutkan seperti yang dibayangkan orang-orang tertentu, malahan adalah
suatu hal yang baik sekali. Bagi masyarakat apapun hanya akan membawa banyak manfaat
tanpa kerugian satupun. Sebaliknya, kehilangan simpati rakyat adalah hal yang paling
menakutkan. Sejujurnya saya katakan, praktisi "Falun Gong" juga adalah orang yang berada
dalam proses Xiulian, masih mempunyai sifat hati manusia, di bawah perlakuan yang tidak
adil, saya tidak tahu berapa lama lagi mereka dapat menahan. Ini juga adalah yang paling
saya khawatirkan.
Li Hongzhi
2 Juni 1999
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Posisi
Pengujian yang dialami oleh seorang praktisi Xiulian adalah pengujian yang tak dapat
ditahan oleh manusia biasa, oleh sebab itu dalam sejarah yang dapat berkultivasi mencapai
kesempurnaan tak seberapa jumlahnya. Manusia memanglah manusia, pada saat yang
krusial sulit sekali melepaskan konsep manusianya, namun akan selalu mencari beberapa
alasan untuk meyakinkan diri sendiri. Sedangkan seorang praktisi Xiulian yang agung adalah
seorang yang dapat melepaskan egonya, hingga segala pemikiran manusia biasa di dalam
pengujian yang berat. Saya mengucapkan selamat kepada praktisi Xiulian Dafa yang
berhasil melangkah ke depan di dalam ujian yang menentukan apakah dapat mencapai
kesempurnaan atau tidak. Keabadian dari jiwa kalian yang tak kunjung lenyap, hingga
tingkat keberadaan anda di kemudian hari, itu adalah kalian sendiri yang membangunnya,
keagungan De dihasilkan oleh kultivasi kalian sendiri. Majulah dengan gigih, ini adalah yang
paling agung, kemenangan yang luar biasa.
Li Hongzhi
13 Juni 1999

Stabilitas
Mengenai peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, telah mengakibatkan
kerugian yang besar terhadap massa praktisi Falun Dafa, bersamaan juga telah merusak
citra negara secara serius. Para praktisi boleh berdasarkan apa yang diketahui pasti tentang
daerah bersangkutan atau instansi bersangkutan, yang secara langsung atau dalam bentuk
lain mengganggu dan mengacau praktisi Falun Gong berlatih Gong, hingga situasi di mana
ada beberapa orang menggunakan kekuasaan di tangannya mencetuskan peristiwa Falun
Gong, membuat massa rakyat beroposisi dengan pemerintah, mengambil kesempatan untuk
mengeruk kapital politik, masalah tersebut dapat direfleksikan melalui jalur resmi ke berbagai
tingkat pemerintahan atau pimpinan negara.
Namun kita adalah orang Xiulian, jangan ikut campur dalam politik dan jangan
terganggu oleh peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu, tenangkan hati, kembali berlatih
Gong dan belajar Fa secara normal, gigih maju berkultivasi dengan sungguh-sungguh,
secara terus-menerus meningkatkan diri.
Li Hongzhi
13 Juni 1999

Kata Sambutan untuk “Falun Dafa” Versi Bahasa Rusia
Sayangilah!
Sumpah Dewa sedang direalisasi;
Sayangilah!
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Ini adalah yang anda ingin cari;
Sayangilah!
Fa berada tepat di depan anda.
Li Hongzhi
25 Juni 2000

Ulasan Lebih Lanjut Mengenai Mi-Xin
Mi-Xin sebenarnya adalah sebuah istilah yang sangat umum, adalah sebagian orang
tertentu di dalam negeri yang berkiprah dalam politik telah mengolah kedua huruf ini menjadi
sebuah istilah yang berdaya gempur sangat hebat. Sesungguhnya Mi-Xin yang
dipropagandakan oleh orang-orang yang berpolitik, itu bukanlah Mi-Xin, melainkan sebuah
stigma 2 politik maupun slogan politik, adalah istilah spesial politik yang khusus dipergunakan
sewaktu menyerang pihak lain. Begitu stigma besar dijeratkan di atas kepala niscaya telah
beroposisi dengan ilmu pengetahuan, sudah boleh digempur habis-habisan.
Sesungguhnya orang-orang yang telah mengalami berbagai macam gerakan politik
akan mempunyai daya analisa yang sangat kuat, dahulu mereka pernah ada kepercayaan,
pernah mengalami kekecewaan, pernah melakukan pemujaan yang membabi buta, juga
pernah menimba pengalaman dari pelajaran yang ada, terutama pernah menderita terpaan
jiwa yang tak terlupakan dalam revolusi besar kebudayaan, orang semacam ini disuruh
sembarang memercayai sesuatu apakah mungkin? Manusia sekarang paling dapat
membedakan dengan jelas, apakah sesuatu itu merupakan kebenaran ataukah yang disebut
sebagai Mi-Xin yang telah diolah oleh mereka yang berpolitik.
Apakah sesuatu itu ilmiah atau Mi-Xin, bukanlah ditentukan berdasarkan ucapan orang
yang berpolitik, melainkan dinilai oleh para ilmuwan, namun mereka yang disebut sebagai
ilmuwan yang diperalat oleh politik, sesungguhnya juga adalah tokoh politik. Orang
semacam ini tidak mungkin benar-benar berpijak pada pendirian ilmu pengetahuan yang adil,
untuk mengambil kesimpulan yang adil dan ilmiah, dengan demikian dinilai secara dasar
mereka tidak dapat dikategorikan sebagai ilmuwan, paling banter hanya mampu menjadi
sebuah tongkat di tangan para politikus yang digunakan untuk memukul orang.
Pemahaman praktisi Xiulian Dafa terhadap kebenaran alam semesta adalah
peningkatan mereka melalui rasio dan penerapan, manusia dengan berpijak pada pendirian
apapun menyangkal prinsip hukum alam semesta yang lebih tinggi dari segala teori-teori
masyarakat manusia, semuanya akan menjadi sia-sia. Terutama di saat moralitas
masyarakat manusia berada di ambang keruntuhan total, adalah alam semesta yang mahaagung sekali lagi berbelas kasih kepada manusia, dan telah memberikan manusia
kesempatan terakhir ini. Ini adalah harapan yang seharusnya disayangi betul-betul oleh
manusia, namun manusia malah merusak harapan terakhir yang dianugerahi alam semesta
kepada manusia hanya demi pemuasan nafsu pribadi, sehingga membuat langit dan bumi
murka karenanya. Manusia yang tidak berpengetahuan masih saja mengatakan berbagai
2
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malapetaka sebagai fenomena alami. Alam semesta bukanlah eksis demi manusia, manusia
hanyalah merupakan bentuk manifestasi dari eksistensi kehidupan pada tingkat yang paling
rendah, jika manusia kehilangan standar untuk hidup pada tingkat ini dalam alam semesta,
niscaya hanya tinggal disingkirkan oleh sejarah alam semesta.
Wahai manusia! Sadarlah kembali! Sumpah janji para Dewa dalam sejarah sedang
direalisasi, Dafa mengevaluasi segala kehidupan. Jalan kehidupan manusia ditempuh oleh
masing-masing. Niat pikiran sekejap dari manusia sendiri juga akan menentukan masa
depan dirinya.
Sayangilah, prinsip hukum alam semesta tepat berada di depan kalian.
Li Hongzhi
13 Juli 1999

Hati Mengerti Sendiri
Dengan Shifu membimbing pelayaran, Fa menyelamatkan semua makhluk hidup
Satu layar naik, berjuta layar ikut berkibar
Dengan melepas keterikatan, perahu ringan melaju dengan cepat
Manusia yang berhati sarat, sulit menyeberangi lautan
Angin dan awan tiba-tiba berubah, langit pun hampir runtuh
Gunung tersingkir, laut teraduk, ombak ganas bergulung
Teguh berkultivasi Dafa, dengan ketat mengikuti Guru
Keterikatan yang sarat, akan menyesatkan arah
Perahu terbalik, layarpun patah, berlarilah menyelamatkan diri
Lumpur dan pasir terdulang habis, tampaklah kemilau emas
Hidup dan mati bukanlah kata bualan
Dapat atau tidak melihat wujud sebenarnya
Tunggu tibanya hari di saat mencapai kesempurnaan
Wujud sebenarnya tampak gamblang, menakjubkan seluruh dunia
Li Hongzhi
12 Oktober 1999

Melangkah Menuju Kesempurnaan
Belajar Fa dengan membawa keterikatan bukanlah kultivasi sejati. Namun dalam
proses Xiulian boleh berangsur-angsur mengenali keterikatan dasar diri sendiri, dan
menyingkirkannya, sehingga memenuhi kriteria dari seorang praktisi Xiulian. Kalau begitu
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apa yang dimaksud dengan keterikatan dasar itu? Manusia dalam dunia telah memupuk
banyak konsep, sehingga dikendalikan oleh konsep tersebut, mengejar hal-hal yang
didambakan. Namun manusia datang ke dunia adalah Yinyuan 3 yang menentukan jalan
kehidupan seseorang serta perolehan dan kehilangan dalam kehidupannya, bagaimana
mungkin mengandalkan konsep manusia untuk dapat menentukan setiap proses dari
perjalanan hidupnya? Oleh sebab itu apa yang disebut sebagai dambaan yang indah serta
cita-cita akan menjadi penderitaan dari pengejaran keterikatannya yang tidak akan didapat
selamanya.
Dafa mempunyai kandungan makna yang tak terbatas, telah menciptakan segala
sesuatu pada setiap tingkat alam semesta, tentu saja termasuk segala sesuatu dari umat
manusia, oleh sebab itu selain sampah masyarakat di tengah manusia yang diperalat oleh
kekuatan jahat yang lama --- yang sedang dikikis sampai ke akar-akarnya --- untuk
menganiaya Fa, orang-orang juga dapat melihat satu sisi yang dianggap baik oleh dirinya di
dalam Fa. Ada orang yang benar-benar telah melihat prinsip hukum dari Dafa, ada juga
banyak praktisi dengan konsep manusianya telah menemukan dambaan dan cita-cita
kehidupan yang beraneka ragam dalam Dafa, lalu di bawah dorongan keterikatan hati
manusia semacam ini, telah melangkah masuk ke dalam Dafa untuk Xiulian.
Ada orang yang merasa Dafa sesuai dengan konsep ilmiah dirinya, ada orang merasa
sesuai dengan prinsip dirinya sebagai manusia, ada orang yang merasa sesuai dengan
ketidak-puasan dirinya terhadap politik, ada orang yang merasa Dafa dapat menyelamatkan
akhlak manusia yang sudah merosot, ada orang yang merasa Dafa dapat menyembuhkan
penyakit dirinya, ada yang merasa Dafa dan Shifu beraliran lurus, dan sebagainya dan
sebagainya. Manusia dalam dunia tidak ada salahnya membawa pikiran semacam ini yang
mendambakan pengejaran sesuatu dan cita-cita yang indah, akan tetapi sebagai orang
Xiulian tentu tidak boleh. Bila begitu anda boleh di bawah efek pemikiran yang demikian
memasuki pintu Dafa, namun dalam proses Xiulian harus memperlakukan diri sendiri
sebagai orang Xiulian, kemudian di dalam membaca buku dan belajar Fa secara gigih,
mengenali diri sendiri dengan jernih, pada saat mulai belajar dengan pemikiran apakah anda
memasuki Dafa. Setelah Xiulian suatu periode waktu, apakah masih tetap pada pemikiran
semula, apakah oleh hati manusia semacam ini membuat diri anda masih bertahan di sini?
Jika demikian, itu tidak dapat diperhitungkan sebagai pengikut saya, ini adalah keterikatan
hati dasar yang belum disingkirkan, tidak dapat mengenal Fa di atas basis Fa. Dalam
cobaan jahat yang menerpa Dafa di Tiongkok, yang tersisihkan semua adalah orang-orang
yang belum melepaskan keterikatan hati semacam ini, bersamaan juga mendatangkan
sejumlah dampak negatif bagi Dafa.
Walaupun begitu, dalam kondisi banyak pengikut sejati mengalami kesulitan yang
serius, waktu penyelesaian sekali lagi diperpanjang, menunggu orang-orang tersebut
mengenali keterikatan dasar dirinya, sebab banyak di antaranya adalah orang yang memang
mempunyai takdir pertemuan, lagi pula ada harapan mencapai kesempurnaan.
Apakah kalian tahu? Dewasa ini salah satu alasan terbesar yang dipakai oleh kekuatan
jahat yang lama terhadap penganiayaan Dafa yaitu keterikatan dasar kalian yang sedang
3
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ditutupi, dengan demikian menambah besarnya penderitaan ini, mereka ingin menemukan
orang-orang tersebut. Kalian berketerikatan Dafa sesuai dengan ilmu pengetahuan manusia,
mereka lalu mengendalikan orang jahat membuat desas-desus Dafa adalah Mi-Xin; kalian
berketerikatan Dafa dapat menyembuhkan penyakit, mereka lalu mengendalikan orang jahat
membuat desas-desus bahwa Dafa tidak menyuruh orang minum obat, telah menyebabkan
1.400 orang meninggal; bahkan kalian mengatakan Dafa tidak ikut serta dalam politik,
mereka lalu menyuruh orang jahat membuat desas-desus mengatakan Dafa dan Li Hongzhi
mempunyai kekuatan politik luar negeri dan sebagainya; kalian mengatakan Dafa tidak
memungut biaya, mereka lalu mengatakan Shifu mengumpulkan harta. Apapun yang kalian
jadikan keterikatan, mereka lalu menyuruh orang jahat membuat desas-desus tersebut.
Bahkan kalian khawatir Dafa dirusak, mereka lalu membuat jingwen palsu. Coba kalian
pikirkan, pengujian besar dewasa ini, justru adalah penilaian menyeluruh untuk melihat pada
saat Shifu tidak ada, Dafa akan bagaimana jadinya, praktisi akan bagaimana jadinya, dari itu,
bagaimana Shifu boleh berbicara? Bagaimana boleh memberi tahu lagi kepada kalian apa
yang harus dilakukan? Lagi pula mereka mengendalikan orang jahat dengan mengarahkan
sasaran pada segala sifat hati manusia, segala keterikatan, secara menyeluruh tanpa ada
yang tertinggal, dengan modus mencerai-beraikan menguji Dafa dan para pengikut, jika
kalian benar-benar dapat menyingkirkan keterikatan dasar manusia itu di dalam Xiulian,
penderitaan terakhir ini juga tidak akan begitu ganas.
Ada orang sampai sekarang masih tidak dapat berkonsentrasi membaca buku,
khususnya mereka yang bekerja untuk Dafa, kalian tidak dapat menggunakan dalih apapun
untuk menutupi kekurangan kalian yang tidak membaca buku dan belajar Fa, sekalipun anda
berbuat sesuatu untuk saya Shifu pribadi, juga harus setiap hari dengan hati tenang belajar
Fa, harus sungguh-sungguh berkultivasi. Ketika kalian membaca buku dengan pikiran yang
kacau-balau, Buddha, Tao, Dewa yang tak terhitung jumlahnya dalam buku melihat pikiran
anda yang menggelikan dan mengibakan, melihat karma dalam pikiran mengendalikan anda
secara jahat, anda masih tersesat tak menyadarinya. Masih ada lagi pekerja Dafa dalam
waktu panjang tidak membaca buku dan belajar Fa, dengan begini bagaimana dapat
melakukan pekerjaan Dafa dengan baik? Secara tak sengaja kalian telah mengakibatkan
banyak kerugian yang sulit dipulihkan. Pelajaran yang lalu seharusnya membuat anda makin
matang. Tidak membiarkan kekuatan jahat yang lama menyusup celah kekosongan pikiran
kalian, cara satu-satunya adalah dengan ketat mengatur waktu belajar Fa.
Peristiwa yang terjadi sekarang telah diatur pada masa prasejarah yang jauh lampau.
Pengikut yang menahan tekanan melangkah ke luar membuktikan kebenaran Fa sangatlah
agung, ketika saya menegur kehidupan tingkat tinggi yang terakhir yang akan disingkirkan,
mengapa membuat desas-desus terhadap saya dan Dafa, mereka malah mengatakan "apa
boleh buat, sebab anda jalannya terlalu lurus, jika tidak demikian bagaimana dapat menguji
Dafa dan pengikut anda?" Yang merusak Dafa hanya sebagian kecil kekuatan jahat, mereka
juga hanyalah memperalat kehidupan jahat yang mereka anggap pasti akan disingkirkan.
Buddha, Tao, Dewa yang tak ternilai dan tak terhitung jumlahnya dalam alam semesta serta
kehidupan dari badan kosmik yang lebih besar semua sedang mengamati segala sesuatu
yang ada di atas sebutir debu alam semesta yang sangat kecil ini. Dafa telah
menyempurnakan segala sesuatu yang ada dalam alam semesta. Keagungan De adalah
mulia dan abadi. Pengikut yang berhasil melangkah ke depan dalam pengujian menyeluruh
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yang paling keras juga telah mendirikan fondasi yang kokoh bagaikan batu karang bagi Dafa
di dunia, serta manifestasi Dafa yang sesungguhnya dalam dunia, bersamaan itu juga telah
menyempurnakan posisi pribadi yang paling agung. Kejahatan akan segera habis terbasmi;
sampah masyarakat di dunia juga akan mendapat balasan yang setimpal; tidak dapat
membiarkan kejahatan berlanjut lagi. Para pengikut menanti pencapaian kesempurnaan,
saya juga tidak dapat terus menunggu lagi. Dalam penampilan yang baik maupun jahat
sepenuhnya telah mewujudkan hasil yang akan diperoleh masing-masing. Makhluk hidup,
posisi di kemudian hari kalian sendirilah yang memilihnya.
Li Hongzhi
16 Juni 2000

Kepada Konferensi Fa Taiwan
Pertama saya ingin menyampaikan salam kepada semua praktisi Dafa Taiwan: Salam
untuk anda sekalian!
Bersamaan saya mengharapkan semoga konferensi Fa kalian sukses dengan
sempurna!
Saya harap melalui konferensi Fa kali ini, anda sekalian dapat menemukan di mana
kekurangan anda, maju dengan lebih gigih, jadikanlah konferensi Fa ini sebuah konferensi
sakral untuk memperbandingkan bagaimana anda dalam belajar dan berkultivasi, serta
memperlihatkan Fa yang lurus kepada orang-orang di dunia.
Li Hongzhi
25 Juni 2000

Referensi pada Suatu Ramalan
Para pengikut, apa yang sekarang terjadi di Tiongkok, telah diatur dalam sejarah,
banyak orang yang pernah meramalkannya dalam sejarah. Karena mereka tidak
mengatakannya secara langsung, maka ia sesuai dengan misteri dalam dunia, dan juga
untuk memperingatkan manusia di dunia, oleh sebab itu sesudah sejarah terlewati manusia
biasa baru dapat mengenalinya.
Seperti peristiwa masa kini yang terjadi di Tiongkok, Nostradamus seorang Prancis,
pada beberapa ratus tahun yang lalu dalam buku ramalannya Centuries mengatakan begini:
Pada tahun 1999, bulan ketujuh
Agar Raja Angolmois dapat hidup kembali
Maharaja Teror akan turun dari langit
Sebelum dan sesudah itu Mars akan menjajah dunia
Dikatakan agar manusia dapat memperoleh kehidupan yang bahagia
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Yang dikatakan olehnya pada tahun 1999 bulan Juli agar Raja Angolmois dapat hidup
kembali, Teror besar akan turun dari langit, secara tepat dikatakan kepada beberapa orang
yang mempunyai motif tersembuyi di komite sentral Partai Komunis Tiongkok
mempergunakan kekuasaan di tangannya secara menyeluruh mulai melakukan penindasan
jahat terhadap Dafa dan pengikut Dafa, menangkap orang, memukul orang, menerapkan
kerja paksa, memenjarakan, memusnahkan buku-buku, menggunakan tentara, polisi, matamata, hubungan diplomatik dan semua stasiun radio, stasiun T.V, koran, dengan cara-cara
berandal menyebarkan kebohongan dan melakukan penganiayaan secara merambah langit
dan menyelimuti bumi, beringasnya seakan-akan meruntuhkan langit, tingkat kejahatannya
telah menyelubungi seluruh dunia, kekuatan lama menggunakan konsepnya yang telah bejat
mengatur peristiwa ini, tujuannya adalah untuk apa yang disebut menguji Dafa dengan
caranya yang merusak. Proses Shifu meluruskan Fa di tengah manusia, dilihat dari sudut
pandang para Dewa adalah seperti proses meninggal kemudian hidup kembali.
Mengenai kalimat "sebelum dan sesudah itu Mars akan menjajah dunia," artinya
sebelum dan sesudah tahun 1999 [Karl] Marx sedang menjajah dunia. Sebenarnya sekarang
ini bukan saja masyarakat komunis mempraktikkan Marxisme, kesejahteraan sosial dan lainlain yang dipraktikkan oleh negara maju di dunia juga adalah hal-hal komunisme yang
berada di bawah sistem kapitalis, permukaannya adalah masyarakat bebas, sebenarnya
seolah-olah seluruh dunia juga sedang mempraktikkan komunisme, orang yang berasal dari
negara komunis datang ke negara Barat yang maju juga mempunyai satu perasaan yang
sama: "merasakan di sini sama seperti sistem komunisme, hanya saja mereka tidak
menyinggung perihal revolusi kekerasan."
Kalimat yang terakhir "dikatakan agar manusia dapat memperoleh kehidupan yang
bahagia," juga adalah gagasan dari partai komunis yang mengatakan akan membebaskan
seluruh umat manusia, seperti juga masyarakat Barat yang menerapkan pajak tinggi demi
kesejahteraan masyarakat.
Karena masalah tersebut masih dalam penyelesaian, saya hanya menguraikan arti dari
beberapa kalimat tersebut. Sebenarnya, ramalan tentang masa kini sudah beredar di banyak
negara. Beberapa penguraian di atas hanya sebagai referensi saja.
Li Hongzhi
28 Juni 2000

Menggunakan Sesuai dengan Keinginan
Saya selama ini tidak suka tata bahasa dan kata-kata yang distandarisasi oleh bahasa
Tionghoa modern, yang membuat kandungan maknanya menjadi dangkal. Oleh sebab itu
saya sering kali tidak menggunakan tata bahasa dan kata-kata standar ketika saya
berceramah Fa! Ada beberapa orang yang tidak memahami akan masalah ini. Sebenarnya,
pengertian kata-kata yang telah diubah oleh manusia modern telah ditambah masuk konsepkonsep manusia modern, khususnya kata-kata yang mengandung unsur-unsur ateis dan
politik, dalam berceramah Fa sama sekali tidak mungkin digunakan, agar para praktisi dapat
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mengerti saat mendengarnya, saya hanya sedapat mungkin menggunakan tata bahasa dan
kata-kata dari bahasa Tionghoa modern.
Fa alam semesta bagaimana dapat distandarisasi oleh kebudayaan manusia? Asal
dapat menerangkan prinsip Fa secara jelas, saya lantas membuka kebudayaan manusia,
mendobrak hal-hal yang distandarisasi dan yang mengikat, menggunakan bahasa tersebut
sesuai dengan keinginan. Agar dapat menyampaikan Dafa secara jelas, saya
menggunakannya sesuai apa yang dikehendaki. Misalnya: kadang-kadang kalimat ucapan
saya sangat panjang, di dalam kalimat tersebut saya mengulangi ungkapan-ungkapan untuk
menekankan dan memperdalam pengertian kalimat tersebut. Walaupun begitu, juga sangat
sulit menggunakan bahasa manusia untuk menyampaikan prinsip Fa yang tinggi dan
mendalam. Pada masalah huruf, secara dasar saya menggunakannya sesuai dengan
keinginan. Misalnya, saya sering menulis "taraf" (cheng du) sebagai "taraf keberhasilan"
(cheng [suatu homophone] du), karena saya merasa bahwa huruf ini (cheng yang kedua)
harus dipergunakan untuk menerangkan sejauh mana suatu hal telah berhasil dilakukan.
Saya suka menulis "keadaan sebenarnya" (zhen xiang) sebagai "wajah sebenarnya" (zhen
xiang [homophone]), karena saya merasa huruf ini harus digunakan untuk menerangkan
wajah sebenarnya dari sesuatu. Saya suka menulis "absolut" (Jue) menjadi "pasti" (jue
[homophone]), karena saya merasa huruf ini bobotmya lebih berat, saya menggunakan
"besar sekali" (hong) menggantikan huruf "besar" (hong [homophone]), karena untuk Dafa
alam semesta, lebih cocok menggunakan "besar sekali" dan sebagainya. Saya juga tidak
suka menstandarisasi kalimat-kalimat dengan "tanda baca" yang sederhana. Ketika menulis
artikel, saya sering menggunakan koma langsung sampai terakhir. Saya hanya menitikberatkan kandungan makna dari Fa. Mengenai standarisasi manusia, tidak ada suatu
konsep yang diharuskan. Kebudayaan manusia adalah diwariskan oleh Dewa kepada
manusia. Hanya saja bahasa Tionghoa modern telah diubah oleh pikiran manusia modern
yang mengalami distorsi dengan menganut kritikan terhadap teisme dan membawa konsep
politik. Fa dapat membawa segala sesuatu yang baru dan yang benar bagi manusia, namun
ia tak akan bisa dikendalikan oleh segala sesuatu yang lama, yang tidak benar dan yang
distorsi dari manusia. Saya setelah lulus dari SMA, tidak melanjutkan kuliah, tujuannya
adalah tidak memperkenankan segala konsep, rumus, definisi, hukum, teori-teori manusia
dan berbagai hal-hal yang distandarisasi terbentuk dalam pikiran. Hal-hal manusia ini secara
absolut tidak dapat dicampur masuk ke dalam Dafa alam semesta ketika berceramah Fa,
sehingga mengakibatkan Fa terganggu oleh konsep manusia.
Dafa adalah Fa alam semesta, Dafa telah menciptakan segala kehidupan dalam alam
semesta, Dafa telah menciptakan lingkungan hidup dan kriteria untuk kehidupan pada
tingkat yang berbeda dalam alam semesta, juga telah menciptakan kebijakan yang berbeda
untuk kehidupan yang berbeda tingkat, termasuk kebudayaan umat manusia. Tujuan dari
penyebaran Dafa secara luas adalah meluruskan Fa alam semesta, bersamaan itu agar
pengikut Dafa yang ada di dunia manusia mencapai kesempurnaan. Dafa masih sedang
menciptakan umat manusia baru, dengan hal yang sama akan mendatangkan kebudayaan
baru kepada umat manusia.
Li Hongzhi
28 Juni 2000
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Menyingkirkan Gangguan
Para pengikut: Dafa yang telah saya ajarkan pada kalian adalah satu-satunya jaminan
bagi kalian untuk Xiulian meningkatkan diri hingga mencapai kesempurnaan. Jika ada orang
yang karena tidak dapat menyingkirkan keterikatan hati manusia biasa, sehingga
mengundang makhluk jahat yang berubah menjadi wujud saya, mengatakan kepadanya apa
yang harus diperbuat mengikuti keterikatan hatinya sehingga merusak Fa, orang tersebut
sudah berada dalam keadaan yang ekstrem bahaya, jika dia tidak menyadari keadaan yang
sebenarnya, maka akan menjadi hantu yang merusak Fa.
Fashen saya adalah penjelmaan dari kebijakan pikiran dan energi saya, sudah pasti
tidak ada sedikitpun perbedaan pikiran dengan saya. Saya tidak berkata sepatah katapun
ketika Dafa dan para praktisi mengalami pengujian jahat yang bersifat penganiayaan. Ibarat
kalian sedang mengikuti ujian masuk ke Perguruan Tinggi, di arena ujian bolehkah Guru
mengatakan kepada kalian lagi bagaimana untuk menjawab soal yang ada? Bila begitu,
saya tidak berbicara ketika kalian sedang berada dalam pengujian kali ini, lalu bagaimana
dapat menggunakan bentuk Fashen secara langsung memberi tahu kalian bagaimana harus
berbuat?
Baru-baru ini di Hongkong ada seorang sampah masyarakat yang labil kesadarannya,
mengatas-namakan Fashen saya memberi tahu dia bagaimana harus berbuat, dengan katakata bohong yang timbul karena gangguan iblis oleh perasaan sendiri, secara serius sedang
mengganggu Dafa, bahkan pembicaraan telepon saya juga dapat digunakan untuk merusak
dan terus-menerus melakukan hal-hal yang buruk. Biar kata-kata bohong apapun yang dia
ucapkan atas nama Fashen palsu, saya tidak mempunyai praktisi seperti itu. Jika ada orang
yang ingin mengikutinya mengacaukan Fa, boleh saja mengikutinya, yang saya inginkan
adalah pengikut yang Xiulian dengan penuh martabat, Dewa mahamulia yang tak
terhancurkan ibarat berlian.
Para pengikut: anda sekalian harus tetap sadar jernih pada masa sekarang yang serius
ini. Fa diajarkan oleh saya untuk kalian, Fashen saya hanyalah wujud dari pikiran saya, saya
barulah merupakan tubuh utama, orang yang bahkan tidak mau mengenal saya apakah
masih dapat dianggap sebagai pengikut Dafa? Masih ada lagi praktisi jangan merasa bahwa
diri sendiri sudah melakukan pekerjaan meluruskan Fa lantas timbul perasaan puas diri.
Dewasa ini, orang yang labil kesadarannya, yang berbicara tanpa rasio adalah sangat
berbahaya, ini adalah malapetaka mereka yang telah ditakdirkan. Yang lebih penting adalah
anda sekalian jangan meladeni hasutan yang dilakukan oknum sabotase dari Hongkong itu,
jangan memberi pangsa pasar kepada dia. Bukannya Shifu tidak belas kasih. Dalam Xiulian
anda beberapa tahun, selain saya menanggung penderitaan yang terlalu banyak bagi anda,
bersamaan itu demi peningkatan anda, secara terus-menerus memberi petunjuk kepada
anda agar dapat menyadari, menjaga kalian demi keselamatan kalian, menyeimbangkan
hutang-hutang yang kalian tunggak di berbagai tingkat agar kalian dapat mencapai
kesempurnaan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapa saja, juga bukan
dilakukan untuk manusia biasa, hanya saja orang-orang tersebut sungguh tidak rasional,
tidak tahu menyayangi Dafa dan kesempatan takdir untuk Xiulian.
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Saya telah memberi tahu kepada kalian dalam ceramah Fa sebelumnya tentang
masalah yang akan timbul dalam pengujian jahat dan keji yang bersifat merusak. Mereka
yang tidak sungguh-sunggguh berkultivasi, akan sangat sulit melewatinya, sekarang anda
sekalian juga sudah makin jelas mengapa saya selalu menyuruh kalian banyak membaca
buku! Fa dapat menjebol segala keterikatan, Fa dapat menghancurkan segala kejahatan, Fa
dapat menangkal segala kebohongan dan Fa dapat memperteguh pikiran lurus.
Dewasa ini sampah masyarakat yang irasional itu sudah dimanipulasi oleh agen
rahasia, sedangkan mereka yang mengikutinya karena terdorong oleh keterikatan hati,
meskipun dapat insyaf kembali, juga sangat sulit memiliki kesempatan lagi untuk Xiulian.
Dafa adalah serius, Xiulian adalah serius, biar siapapun di dunia ini telah melakukan sesuatu
hal yang buruk, semua harus membayarnya sendiri. Saya tidak berharap seorang praktisi
pun yang jatuh. Namun saya juga tidak menginginkan pengikut yang tidak memenuhi syarat.
Li Hongzhi
5 Juli 2000

Pengumuman
Semua Himpunan Dafa:
Itu sudah pasti tidak ada salahnya menyampaikan fakta kita yang sebenarnya kepada
pemerintah dengan cara yang damai. Namun sebagai orang Xiulian, kita secara mutlak tidak
akan menggunakan pernyataan pendapat atau perbuatan yang radikal apapun. Selama satu
tahun ini anda sekalian di dalam mengklarifikasi fakta dan mengajukan permohonan kepada
masyarakat dunia dan pemerintah dengan hati yang bajik, telah dilakukannya dengan sangat
lurus.
Saya merasa gembira terhadap para pengikut (kehidupan yang mulia) yang dihasilkan
dari Xiulian Dafa. Saya juga berharap selanjutnya bersamaan mengklarifikasi fakta dan
mengajukan permohonan kepada pemerintah, jangan mengabaikan kepentingan belajar Fa,
karena mereka semua akan melangkah menuju kesempurnaan. Saya sedang memerhatikan
segala sesuatu yang dilakukan oleh praktisi dan kondisi Xiulian mereka, saya mengharapkan
anda semua berbuat lebih baik.
Li Hongzhi
20 Juli 2000

Rasional
Di tengah bencana, sangat sukar bagi praktisi untuk melihat sebab musabab dari suatu
masalah, namun bukan berarti tidak ada cara, ketika menenangkan hati dan
mengevaluasinya sejenak dengan Dafa, maka akan dapat melihat hakiki dari permasalahan
tersebut. Ada praktisi mengatakan bahwa Xiulian yang paling baik adalah masuk ke dalam
pusat tahanan, kamp rehabilitasi kerja paksa atau dihukum dalam penjara demi
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membuktikan kebenaran Fa. Hai para praktisi, bukanlah begitu, melangkah ke luar untuk
membuktikan kebenaran Fa dengan berbagai cara adalah perbuatan yang mulia, tetapi
secara mutlak ini bukan berarti anda harus ditangkap oleh kekuatan jahat. Jika masalah
tersebut memang demikian, mengapa para praktisi yang melangkah ke luar dalam
mengajukan petisi masih memohon agar praktisi yang tidak bersalah, yang telah ditangkap,
ditahan, dikirim ke kamp rehabilitasi kerja paksa, dan dihukum penjara supaya dilepaskan?
Ditangkap bukanlah merupakan tujuan, membuktikan kebenaran Dafa barulah benar-benar
mulia. Adalah demi membuktikan kebenaran Dafa anda baru melangkah ke luar. Seyogianya
telah melangkah ke luar, anda harus mencapai hasil untuk membuktikan kebenaran Fa. Itu
barulah tujuan yang sebenarnya dari melangkah ke luar. Ketika ada orang jahat
menanyakan apakah anda berlatih Falun Gong, anda boleh tidak menghiraukan atau
menggunakan cara lain untuk menghindarinya. Jangan secara sukarela membiarkan
kejahatan membawa anda pergi.
Saat ini, masih saja ada praktisi mengatakan bahwa Fashen saya telah memberi tahu
dia apa yang harus dilakukan, dengan demikian mereka melangkah ke sisi ekstrem. Saya
telah banyak kali menyinggung bahwa hanya Fashen palsu yang secara langsung memberi
tahu kepada para praktisi apa yang mesti dilakukan dan juga Fashen palsu hanya muncul
ketika praktisi mempunyai keterikatan yang kuat terhadap sesuatu. Karena tujuan dari
kekuatan lama adalah merusak, ketika seorang praktisi mempunyai keterikatan yang sangat
kuat, secara tegas perbuatan dia pada saat itu dapat dikatakan pada dasarnya merupakan
manifestasi dari sifat keiblisan, adalah perbuatan yang didorong oleh Qing dan bukan
berdasarkan akal budi. Oleh sebab itu kejahatan baru dapat muncul. Mulai sekarang berhatihatilah terhadap mereka yang mengatakan bahwa Fashen saya secara langsung memberi
tahu dia tentang apa yang mesti dilakukan, itu semua adalah Fashen palsu.
Sebagai pengikut Dafa, penampilan kalian saat ini adalah sangat mulia, semua
penampilan anda yang Shan, adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh kejahatan. Sebab
yang menyerang kebajikan sudah tentu adalah yang jahat. Perilaku yang mereka terapkan
sekarang ini dalam menganiaya praktisi dan Dafa adalah ekstrem jahat, sangat memalukan
dan takut bila diekspos. Orang-orang di seluruh dunia harus diberi tahu tentang perbuatan
jahat mereka. Ini juga sedang menyelamatkan manusia. Bersamaan memberantas kejahatan
secara tuntas, juga menyempurnakan diri sendiri dan memperkuat manifestasi Fa di atas
dunia. Apakah kalian tahu? Segala sesuatu yang kalian lakukan sekarang ini telah
membangun keagungan De yang paling mulia dan abadi bagi Dafa dan praktisi Xiulian Dafa.
Ketika sejarah berlalu melewati lembaran ini, manusia yang tertinggal akan melihat
kemuliaan kalian, Dewa masa mendatang akan selalu mengingat kemuliaan dari masa
sejarah ini. Dengan akal budi membuktikan kebenaran Fa, dengan kebijaksanaan
mengklarifikasi fakta, dengan belas kasih menyebarkan Fa dan menyelamatkan manusia di
dunia, ini adalah sedang membangun keagungan De Sang Sadar.
Li Hongzhi
9 Agustus 2000
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Menyingkirkan Keterikatan Terakhir
Dafa dan praktisi Dafa telah mengalami pengujian yang bersifat merusak yang paling
jahat, paling kejam, yang belum pernah ada dalam sejarah. Dafa dan praktisi dengan
penampilan yang sungguh-sungguh sebagai praktisi Xiulian yang mahamulia dari Fa
ortodoks telah melangkah melewatinya. Dalam dunia manusia, segala individu, segala
organisasi dan kelompok, melakukan suatu hal dalam masyarakat manusia bertujuan ingin
mendapatkan sesuatu dalam dunia ini. Sedangkan pengikut Dafa adalah menyingkirkan
segala keterikatan hati manusia biasa, termasuk keterikatan terhadap jiwa manusia, dengan
demikian mencapai taraf kondisi dari kehidupan tingkat lebih tinggi. Oleh sebab itu kita baru
dapat melangkah melewati penganiayaan yang paling jahat, paling kejam dan paling
berandal dalam sejarah umat manusia, ini juga adalah yang tak terpikirkan oleh sampah
masyarakat dari kejahatan itu.
Karena kalian adalah praktisi Xiulian sejati yang memenuhi syarat, dan memenuhi
standar, yang tak dapat ditaklukkan dengan uang dan keuntungan materi, ini memang
adalah hal-hal yang mesti dilepaskan oleh orang Xiulian. Lagi pula para praktisi Xiulian
tersebut bahkan sudah dapat melepaskan hidup dan mati. Apakah masih takut diancam
dengan kematian? Walaupun beberapa sampah masyarakat di tengah manusia masih
berbuat jahat, namun kehidupan paling jahat pada tingkat tinggi dalam badan langit telah
diberantas secara tuntas dalam proses Fa meluruskan alam semesta, orang-orang jahat
yang berada pada tingkat paling permukaan, juga akan segera membayar segala dosa yang
dibuatnya dalam pemusnahan secara total saat Fa meluruskan dunia manusia.
Dewasa ini di daratan Tiongkok, ada beberapa mata-mata yang mengaku sebagai
praktisi menyusup masuk ke dalam kamp rehabilitasi kerja paksa dan tempat-tempat lainnya
di mana praktisi ditahan, dengan tujuan melakukan sabotase, mereka membohongi para
praktisi dengan cara menyebut dirinya telah mencapai kesempurnaan dan cara lainnya,
dengan ucapan kebohongan yang mengatakan para praktisi telah mencapai kesempurnaan
dan tidak perlu latihan lagi, semaksimal mungkin menyesuaikan diri dengan manusia biasa,
menyerahkan buku kepadanya dan lain-lain, mereka telah menipu beberapa praktisi yang
berada dalam penderitaan, yang tak ingin bertahan di dunia manusia dan ingin mencapai
kesempurnaan secepat mungkin. Saya di dalam Fa memberi tahu kepada kalian agar
berkultivasi semaksimal mungkin menyesuaikan diri dengan manusia biasa, namun saya
tidak pernah mengatakan menyesuaikan diri dengan manusia biasa yang mana, jika sama
dengan manusia biasa, apakah anda masih sebagai orang Xiulian? Para pengikut Dafa,
sebagai Buddha, Tao, dan Dewa yang akan datang, bagaimana dapat disusupi celah
kekosongan oleh para badut yang jahat dan menggelikan ini?
Sebenarnya sekarang sudah saatnya untuk melepaskan keterikatan terakhir. Sebagai
seorang praktisi Xiulian anda sudah mengetahuinya, juga telah dapat berbuat melepaskan
segala keterikatan duniawi (termasuk keterikatan terhadap tubuh manusia). Telah
melangkah ke luar dari pelepasan hidup dan mati. Bila begitu keterikatan terhadap
pencapaian kesempurnaan apakah bukan merupakan keterikatan? Bukankah itu juga
berupa hati manusia sedang berketerikatan? Apakah Buddha mempunyai keterikatan
mencapai kesempurnaan? Sesungguhnya para praktisi yang benar-benar mendekati
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pencapaian kesempurnaan tidak memiliki hati demikian. Dalam ceramah saya pernah
mengatakan sebuah prinsip, bahwa seorang siswa asal menekuni pelajarannya secara baik,
dengan sendirinya dia akan masuk universitas, berketerikatan terhadap universitas namun
tidak belajar dengan baik tentu tidak bisa masuk universitas, sebagai seorang praktisi Xiulian
mempunyai cita-cita untuk mencapai kesempurnaan memang tidak salah, namun letakkan
pikiran anda pada Fa, dalam Xiulian yang terus-menerus secara tidak terasa akan mencapai
standar kesempurnaan. Khususnya praktisi yang tidak dapat bertahan dalam penderitaan,
paling mudah timbul niat ingin meninggalkan dunia, ingin lebih cepat mencapai
kesempurnaan, dengan demikian telah disusupi celah kekosongannya oleh kejahatan.
Kalian telah melewati masa-masa yang paling sulit, di dalam satu keterikatan yang terakhir
ini sungguh harus dapat dilepas. Penderitaan para praktisi saya mengetahui semua,
sebenarnya saya lebih menyayangi anda dari pada anda menyayangi diri sendiri! Semua
kejahatan dalam badan langit sedang dibasmi dengan kecepatan yang belum pernah ada
sebelumnya dalam alam semesta.
Dalam satu tahun yang lalu, karma dari para praktisi sendiri, pengenalan yang kurang
terhadap Fa, keterikatan yang masih tak dapat dilepaskan dalam penderitaan, tidak dapat
menghadapinya dengan pikiran lurus dalam melewati cobaan yang menderita dan
sebagainya, semua ini merupakan sebab utama sehingga penganiayaan makin berat oleh
kejahatan, dan juga merupakan dalih fundamental yang digunakan oleh kejahatan untuk
benar-benar merusak Fa. Namun seorang praktisi Xiulian di dalam proses Xiulian, seberapa
banyak yang anda curahkan, ketika mencapai kesempurnaan pasti akan mendapatkan
sebegitu banyak. Apakah anda masih ingat ketika saya berceramah Fa, bukankah ada
praktisi yang bertanya, apakah seorang praktisi Xiulian dapat berkultivasi mencapai buah
status yang lebih tinggi dibandingkan saat jiwanya diciptakan? Bila seorang praktisi Xiulian
dalam kondisi apapun dapat melepaskan pikiran perihal hidup dan mati, kejahatan pasti
akan takut, bila semua praktisi dapat berbuat demikian, dengan sendirinya kejahatan akan
lenyap. Kalian sudah tahu tentang prinsip Fa saling menghidupi dan saling membatasi, bila
sudah tidak ada lagi rasa takut, maka faktor yang membuat anda takut juga sudah tidak
eksis lagi. Ini bukanlah secara paksa dilakukan, melainkan dicapai dengan pelepasan
sungguh-sungguh yang tanpa beban. Setiap saya melihat anda menderita dalam bencana,
Shifu bahkan lebih risau dibandingkan dengan anda; setiap anda tidak dapat melewati satu
langkah dengan baik, hati saya juga sangat pedih. Sebenarnya segala sesuatu yang
dilakukan oleh kejahatan, semua juga dilakukan dengan memanfaatkan keterikatan dan
ketakutan yang belum anda lepaskan, anda adalah Sang Sadar di masa mendatang yang
akan menjadi Buddha, Tao dan Dewa, tidak mengejar kehilangan dan perolehan di dalam
dunia. Maka anda seharusnya dapat melepaskan segalanya. Saat ini bila anda tidak
mempunyai keterikatan hati terhadap pencapaian kesempurnaan, kejahatan tentu tak
berdaya menyusupi celah kekosongan yang terakhir.
Ketika sampah masyarakat yang menyamar sebagai praktisi menggoyahkan anda,
mereka kebanyakan menyebut dirinya sebagai praktisi, telah mencapai kesempurnaan dan
kebohongan lainnya. Sungguh luar biasa bila anda dapat melepaskan hidup atau mati,
namun juga tidak boleh demi mencapai kesempurnaan hingga timbul keterikatan, ini masih
ada kebocoran! Ini juga merupakan tempat bagi kejahatan mencari peluang, sebagaimana
mereka mengatakan dirinya telah mencapai kesempurnaan, cobalah suruh mereka terbang
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ke langit dan perlihatkan kepada semua orang, atau uji mereka dengan menghafal satu
paragraf (Zhuan Falun). Setelah mencapai kesempurnaan, seseorang akan menjadi Buddha,
Tao, Dewa dengan cahaya tak terbatas, lengkap dengan citra mulia dari Dewa yang
mempunyai segala kuasa Supernormal Fa Buddha, tidak lagi berpenampilan sebagai wujud
manusia. Bagaimana bisa badut cilik yang pergi ke kamp rehabilitasi kerja paksa dan berlaku
misterius itu menipu pengikut Dafa? Walaupun mereka telah mencarikan beberapa puluh
hingga ratusan ampas manusia dan penipu untuk melakukan sandiwara yang sangat buruk,
dengan satu hati anda yang tidak tergoyah, akan dapat mengatasi puluhan ribu yang
berkecamuk.
Dewasa ini, kejahatan di badan langit telah dibasmi tuntas, dalam Triloka juga telah
selesai diluruskan Fa, hanya lapisan paling permukaan dari tempurung kulit materi sedang
dengan kecepatan tinggi diterobosnya, sudah mendekati pembunuh-pembunuh kejam dan
sampah masyarakat dalam dunia manusia yang telah memukul sampai mati atau melukai
pengikut Dafa (Buddha, Tao, Dewa yang akan datang).
Singkirkan keterikatan terakhir, segala sesuatu yang anda tunaikan dalam Xiulian telah
menghasilkan buah status anda yang indah tiada tara serta sakral di masa mendatang.
Tempuhlah setiap langkah dengan baik, dan jangan menodai segala sesuatu yang telah
anda peroleh. Biarlah bagian anda yang telah berhasil dikultivasi dengan baik memancarkan
sinar yang lebih tulus dan murni.
Li Hongzhi
12 Agustus 2000

Catatan Komentar ke-I
Pemahamannya sangat baik sekali, dalam menghadapi refleksi karma pikiran, serta
sabotase yang ditimbulkan oleh kekuatan jahat terhadap kita, kita mengklarifikasi fakta
kepada orang-orang, semua itu adalah sedang memberantas iblis secara inisiatif, bukanlah
membiarkan dan menanggungnya dengan pasif, namun pikiran dan perbuatan harus
dilandasi kebaikan.
Li Hongzhi
5 Oktober 2000
Catatan: Tulisan ini merupakan komentar terhadap sebuah artikel berjudul "Menyingkirkan
Sifat Keiblisan" yang ditulis oleh pengikut Dafa, dipublikasikan pada tanggal 30 September
2000 pada situsweb Clearwisdom.net bahasa Inggris.

Menyesakkan Nafas Iblis
Kamp rehabilitasi kerja paksa di Tiongkok adalah sarang hitam dari kekuatan jahat.
Kebanyakan staf pendidik di sana adalah reinkarnasi dari hantu-hantu kecil di neraka,
mereka yang disebut sebagai orang yang telah "diubah pendiriannya", dalam sejarah
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memang sudah diatur demikian untuk menganiaya Fa. Bagaimanapun baiknya penampilan
mereka dulu pada saat ditangkap dan dipukul, semua itu adalah dipersiapkan untuk hari ini
agar dia melompat ke luar menganiaya Fa dan menyesatkan para praktisi. Saya berharap
para praktisi jangan mendengar atau memercayai ucapan bohongnya yang jahat. Ini juga
adalah saya dengan sengaja membiarkan mereka menampakkan dirinya, agar anda semua
dapat mengenali mereka dengan jelas, dengan demikian menyingkirkan tumor beracun yang
tersembunyi di antara pengikut. Semua praktisi yang mengklarifikasi fakta hari ini untuk
membuktikan kebenaran Dafa telah melakukannya dengan sangat baik. Saya telah
sepenuhnya membenarkan terhadap masalah ini. Apa yang mereka lakukan secara absolut
adalah benar, tidak ada yang perlu diragukan, saya mengharapkan anda semua sadar
dengan jernih.
Li Hongzhi
22 Oktober 2000

Bersabar Sampai Batas Akhir Kesabaran
Sabar bukan sifat pengecut, lebih-lebih bukan bersikap pasrah terhadap perlakuan
buruk, kesabaran dari praktisi Dafa adalah mulia, merupakan manifestasi dari kehidupan
maha-agung yang kokoh tak terhancurkan serta teguh ibarat berlian, adalah toleransi demi
mempertahankan kebenaran, adalah belas kasih dan penyelamatan bagi kehidupan yang
masih memiliki sifat kemanusiaan dan pikiran benar. Kesabaran mutlak bukanlah
membiarkan sesuatu tanpa batas, yang memungkinkan kehidupan jahat yang sama sekali
sudah tidak memiliki sifat kemanusiaan dan pikiran benar melakukan kejahatan tanpa batas.
Dengan kesabaran, seseorang dapat mengorbankan segalanya demi prinsip kebenaran,
namun kesabaran tidak berarti menoleransi kehidupan jahat yang sudah tidak memiliki sifat
kemanusiaan dan tidak memiliki pikiran benar merusak keberadaan makhluk hidup dan Dafa
di berbagai tingkat secara sewenang-wenang, lebih-lebih bukan merupakan ketidakpedulian
terhadap pembunuhan dan pembakaran. Zhen-Shan-Ren adalah Fa! Dan merupakan
manifestasi Dafa alam semesta pada tingkat yang berbeda, secara mutlak bukan seperti
anggapan manusia yang berupa suatu ideologi manusia atau norma-norma bagi kehidupan
manusia biasa. Bila kejahatan telah mencapai satu titik yang tidak dapat diselamatkan dan
tidak dibutuhkan lagi, maka boleh menggunakan berbagai cara pada tingkat yang berbeda
menghentikan dan membasminya.
Dalam prinsip Fa terkandung bersabar sampai batas akhir kesabaran, hanya saja
karena di dalam Xiulian para pengikut Dafa mempunyai ujian yang harus dilewati,
Xinxingnya harus ditingkatkan, harus melepaskan segala keterikatan di tengah manusia
biasa, oleh karena itu Shifu selama ini tidak membicarakan bersabar sampai batas akhir
kesabaran. Begitu diutarakan, akan menciptakan halangan bagi pengikut yang berada dalam
proses Xiulian, akan membuat mereka tidak dapat menguasai secara tepat, khususnya
ketika kejahatan sedang menguji Dafa. Namun dilihat dari penampilan kejahatan pada
dewasa ini, mereka sudah tidak memiliki sifat kemanusiaan, sudah tidak mempunyai pikiran
benar, maka sudah tidak dapat menoleransi lagi penganiayaan oleh kejahatan tersebut
terhadap Fa.
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Membasmi kejahatan secara tuntas adalah demi meluruskan Fa, bukan merupakan
masalah Xiulian pribadi. Dalam Xiulian pribadi biasanya tidak eksis bersabar sampai batas
akhir kesabaran.
Li Hongzhi
1 Januari 2001

Ucapan Selamat
Para Penanggung Jawab Falun Dafa dari Konferensi Fa di Hongkong:
Shifu mengucapkan selamat agar Konferensi Fa sukses dengan sempurna! Pada saat
bersamaan, saya juga berterima kasih kepada pemerintah dan rakyat Hongkong yang telah
mendukung dan memberikan fasilitas sehingga kita dapat menyelenggarakan Konferensi Fa
ini dengan sukses.
Untuk membalas dukungan para pejabat pemerintah dan rakyat Hongkong, kami pasti
akan memberikan keindahan Falun Dafa kepada rakyat Hongkong.
Semoga konferensi Fa kita diselenggarakan makin dan makin baik. Di tengah
penganiayaan, kita harus membuat orang-orang di dunia mengenal dengan jelas keadaan
sebenarnya agar lebih banyak orang memperoleh Fa, dan memberi penyelamatan kepada
orang-orang di dunia.
Li Hongzhi
14 Januari 2001

Kepada Konferensi Fa Florida
Kepada para penanggung jawab dari konferensi Fa Florida:
Salam untuk kalian! Konferensi Fa Florida adalah konferensi Fa pertama berskala besar
yang diadakan dalam bahasa Inggris. Ini bagus sekali. Semoga konferensi Fa kali ini
berlangsung dengan sukses. Melalui berbagi pengalaman akan sungguh-sungguh membuat
setiap orang bisa meningkat; bersamaan menampilkan wajah Dafa yang asli dan membuat
lebih banyak orang mengerti fakta kebenaran Dafa, dengan demikian agar orang-orang yang
mempunyai takdir pertemuan bisa memperoleh Fa.
Sekali lagi, semoga konferensi Fa yang megah ini sukses dengan sempurna!
Li Hongzhi
27 Januari 2001
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Meluruskan Mahacakrawala
Sampai kapan kejahatan bisa terus berkecamuk?
Setiap kehendak dari semua makhluk sepenuhnya terungkapkan
Siapa yang berada di luar bencana ini
Saya dengan tersenyum menatap semua Dewa yang tidak bijaksana
Li Hongzhi
Tanggal 18 bulan satu tahun Xin Si
10 Februari 2001

Paksaan Tidak Bisa Mengubah Hati Manusia
Pikiran lurus yang teguh dari praktisi Xiulian melampaui semua pemahaman manusia,
melampaui segala hati manusia, dan selamanya tidak bisa dimengerti oleh manusia biasa,
bersamaan itu juga tidak bisa diubah oleh manusia biasa, karena manusia tidak bisa
mengubah Sang Sadar.
Kejahatan memanfaatkan kekuasaan yang berada di tangan orang-orang jahat untuk
menciptakan kekalutan selama hampir dua tahun, menggunakan tindakan yang paling keji
yang terkumpul dalam sejarah manusia, menerapkan semua cara yang paling kejam dari
masa lampau hingga sekarang, yang ada di Tiongkok maupun di luar Tiongkok, untuk
menganiaya Dafa dan praktisi Xiulian. Tujuannya adalah ingin dengan cara paksaan
mengubah hati praktisi Xiulian Dafa dan membuat mereka melepas Xiulian-nya. Ini adalah
sia-sia. Segala penganiayaan terhadap keyakinan ortodoks belum pernah ada yang berhasil
dalam sejarah. Semua ini semata-mata menggunakan penampilan kejahatan untuk
mengokohkan Dafa dan melenyapkan keterikatan fundamental para praktisi Xiulian, agar
praktisi Xiulian terbebas dari belenggu sisi manusia dan karma. Mereka yang tersisih
bukanlah yang berkultivasi sejati. Walaupun kejahatan sementara dapat berperan garang
dalam jangka waktu ini ketika mereka sedang dimanfaatkan, akhirnya akan berkesudahan
dengan penuh aib, karena dalam proses meluruskan Fa mereka adalah kehidupan yang
ditakdirkan untuk disisihkan. Selama lebih dari setahun, kejahatan telah menggunakan
orang-orang jahat yang dianggap sebagai alatnya dengan menggunakan berbagai macam
alat penyiksaan dan metode-metode untuk memukuli dengan kejam dan menganiaya praktisi
Xiulian Dafa. Walaupun banyak orang dipukuli sampai mati, cacat atau dikirim ke rumah
sakit jiwa, semua ini tidak mengubah pikiran lurus yang teguh dari praktisi Xiulian yang sejati.
Di bawah ancaman, pengelabuan, tekanan berat dengan cara-cara berandal berupa
mengarang artikel (jingwen) palsu, tidak mengizinkan praktisi tidur, mencelakakannya
sebagai kambing hitam, merekayasa desas-desus dan lain-lain, ada sebagian praktisi dalam
kondisi kesadaran yang labil telah dipaksa menulis semacam surat yang disebut "jaminan
tidak berlatih Gong" atau "pernyataan tobat". Semua ini bukanlah ekspresi yang
sesungguhnya dari lubuk hati praktisi, adalah di luar kemauan mereka. Walaupun mereka
mempunyai keterikatan, sementara disusupi oleh kejahatan telah melakukan apa yang tidak
seharusnya dilakukan oleh seorang praktisi Xiulian, namun terhadap seorang praktisi Xiulian
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harus dilihat secara keseluruhan. Saya tidak mengakui semua ini. Ketika mereka sadar
kembali, mereka akan segera melakukan kembali apa yang seharusnya dilakukan oleh
seorang praktisi Dafa pada saat ini, bersamaan itu, akan menyatakan tidak berlaku sama
sekali apa yang mereka katakan dan tulis di saat kondisi kesadaran mereka sedang labil
karena penganiayaan dengan tekanan berat, dan akan teguh untuk berkultivasi. Sejumlah
besar pernyataan dari praktisi di seluruh negeri muncul setiap hari. Harapan terakhir yang
mencoba mengubah pikiran lurus pengikut Dafa melalui paksaan dan tipuan telah
sepenuhnya hancur berantakan. Kejahatan tidak lagi mempunyai cara apapun untuk
mengubah tekad teguh pengikut Dafa yang dibangun atas dasar pemahaman sungguhsungguh mereka terhadap Fa melalui Xiulian, serta sifat kebuddhaan mereka yang terwujud
nyata setelah dirinya membubung di dalam kultivasi sejati. Dalam situasi ini, pertunjukan
kejahatan telah sepenuhnya menjadi pelampiasan amarah pribadi dari orang-orang jahat
yang kejam, dengan memanfaatkan kekuasaan di tangannya dan menggunakan cara-cara
yang paling hina.
Dewasa ini kejahatan yang masih tertinggal dalam pelurusan Fa telah melihat
keyakinan teguh yang tak mungkin diubah dari pengikut Dafa, mereka barulah menjadi gila
dan sepenuhnya kehilangan rasio. Walaupun pengikut Dafa tidak terlibat dalam politik dan
tidak memandang penting kekuasaan manusia biasa, namun penganiayaan oleh kejahatan
di Tiongkok yang mengesampingkan semua konsekuensinya, akan menyebabkan rakyat
sama sekali tidak percaya terhadap partai penguasa dan kekuasaan pemerintah, serta tidak
mematuhi pemerintah. Mesin propaganda yang menyebarkan kebohongan tidak lagi dapat
menyesatkan pikiran orang. Karena bersamaan kejahatan menganiaya Dafa, telah diatur
selama kampanye tersebut, pemimpin partai yang sekarang ini dimanfaatkan agar dia sendiri
memusnahkan partai dan kekuasaan pemerintahannya dari dalam partai. Ini juga adalah
sesuatu yang tidak dapat dilihat jelas oleh mereka yang dikendalikan dan orang-orang di
dunia. Konsekuensi yang diakibatkan oleh amarah pribadi tentu akan menjadi keniscayaan
yang tak terelakkan. Dalam penganiayaan ini, orang-orang di dunia akan makin melihat jelas
semua yang dilakukan oleh kejahatan; pengikut Dafa akan menjadi lebih rasional dan lebih
berpikiran jernih, di dalam keteguhan dan kematangan kultivasi, melangkah menuju
kesempurnaan yang mulia.
Li Hongzhi
4 Maret 2001

Kata Sambutan
Kepada penanggung jawab konferensi Fa di Eropa serta para hadirin:
Anda semua baik-baik!
Bagaimanapun jahatnya kekuatan lama yang memperalat kejahatan mengatur apa
yang disebut ujian yang keji ini, pada akhirnya mereka akan dibenahi dalam pelurusan Fa.
Sebagai pengikut Dafa, saat ini segala hal yang dilakukan adalah sedang menentang
penganiayaan terhadap Dafa dan pengikut Dafa. Mengklarifikasi fakta adalah mengekspos
kejahatan bersamaan mengekang kejahatan dan mengurangi penganiayaan; dalam
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mengekspos kejahatan bersamaan membersihkan pikiran khalayak umum dari keracunan
kabar bohong dan penipuan oleh kejahatan, adalah sedang menolong manusia. Ini adalah
belas kasih yang paling besar. Karena pada masa mendatang beberapa miliar orang akan
memperoleh Fa, jika dalam benak pikiran manusia terisi pikiran yang bertentangan dengan
Dafa, seketika babak kejahatan berlalu, umat manusia akan mulai disingkirkan secara besarbesaran, orang-orang yang mempunyai takdir pertemuan untuk memperoleh Fa atau lebih
banyak lagi orang yang tidak bersalah mungkin akan tersingkirkan. Oleh sebab itu segala
sesuatu yang kita lakukan sekarang ini adalah sangat agung, semuanya adalah berbelas
kasih, adalah sedang menyempurnakan perjalanan kita yang terakhir. Membuktikan
kebenaran Dafa dan mengekspos kejahatan dalam masyarakat umum, kelihatannya seperti
pekerjaan dalam masyarakat umum, sebenarnya bukan. Manusia biasa melakukan segala
sesuatu adalah untuk kepentingan dirinya, sedangkan apa yang kita lakukan adalah untuk
melindungi Dafa. Ini adalah yang harus dilakukan oleh seorang sebagai pengikut Dafa, tidak
ada unsur apapun untuk kepentingan diri sendiri. Itu adalah sakral, adalah mulia, adalah
sedang membangun keagungan De yang mulia dari seorang Sang Sadar di hadapan
kejahatan yang sesungguhnya yaitu kekuatan lama.
Sebagai pengikut Dafa, agar dapat melakukan pekerjaan pelurusan Fa dengan baik
dan menyempurnakan segala sesuatu dari diri sendiri dengan baik, maka harus banyak
belajar Fa. Bagaimanapun sibuknya, anda tidak boleh tidak belajar Fa. Ini merupakan
jaminan terbesar untuk mencapai kesempurnaan. Kalian di dalam waktu yang sempit dan di
tengah banyak kesulitan, masih melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Ini adalah
luar biasa, sedang membangun keagungan De diri sendiri, karena kalian adalah melangkah
ke luar dengan melewati penderitaan, tekanan dan kesulitan.
Sekali lagi, saya mengucapkan konferensi Fa berhasil dengan sempurna!
Li Hongzhi
19 Maret 2001

Saran
Mereka dari orang-orang yang telah memperoleh Fa, pada permukaan manusia ini
telah tahu kandungan makna dari Fa, ada yang telah memperoleh perpanjangan usia dari Fa;
ada yang telah memperoleh segala macam manfaat seperti kesehatan tubuh, keharmonisan
dalam keluarga, manfaat tak langsung bagi teman baik dan sanak saudara serta
pengurangan karma, bahkan apa yang ditanggung oleh Shifu untuk mereka dan lainnya.
Ditinjau dari ruang dimensi lain, tubuh fisik mereka sedang ditransformasi menjadi tubuh
Dewa. Namun ketika Dafa akan menyempurnakan anda, anda malah tidak dapat melangkah
ke luar dari sisi manusia, ketika kejahatan menganiaya Dafa anda malah tidak bisa tampil ke
luar untuk membuktikan kebenaran Dafa. Mereka yang hanya ingin mendapatkan manfaat
dari Dafa, namun tidak ingin memberi untuk Dafa, di mata Dewa orang-orang tersebut
adalah kehidupan yang paling buruk. Terlebih lagi, Fa ini adalah hakiki alam semesta, maka
orang-orang yang sampai hari ini masih tidak dapat melangkah ke luar akan disingkirkan
setelah bencana ini berakhir. Di antaranya termasuk mereka yang mempunyai takdir
pertemuan sangat besar. Inilah sebabnya mengapa Shifu terus menunggu dan menunggu
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lagi. Di antaranya juga termasuk mereka yang selama periode ini secara inisiatif membantu
kejahatan menganiaya Fa, setelah mereka menjalani apa yang disebut "perubahan
pendirian". Oleh karena orang-orang ini karmanya agak besar, dan juga mempunyai
keterikatan fundamental akan hal-hal manusiawi, maka di tengah kebohongan yang tidak
masuk akal dengan apa yang disebut "perubahan pendirian", demi keterikatan, demi
mengelakkan tanggung jawab diri sendiri, mereka seperti mendorong perahu mengikuti arus,
secara sengaja menerima kesadaran sesat. Jika orang seperti ini lalu pergi mengelabui
praktisi lainnya, maka dia telah melakukan dosa yang merusak Fa. Semua yang telah
"diubah pendirian" adalah mereka yang tidak dapat melepas keterikatan akan hal-hal
manusiawi, yang melangkah ke luar dengan pikiran bahwa mungkin mereka akan beruntung.
Tahukah kalian bahwa saya sama sekali tidak mengakui ujian jahat ini yang diatur oleh
kekuatan lama? Kehidupan jahat pada ruang dimensi tingkat rendah berani berperan
beringas, adalah karena kehidupan pada tingkat paling tinggi yang terakhir dalam alam
semesta, yang masih akan dibenahi, telah membentuk suatu tirai. Sebelum tirai ini
sepenuhnya dimusnahkan dalam pelurusan Fa, kehidupan pada ruang dimensi tingkat
rendah dan kejahatan di dunia tidak dapat melihat keadaan sebenarnya, maka mereka baru
berani berperan jahat di dalam ketidaktahuan. Di tengah pelurusan Fa, kehidupan tingkat
tinggi itu sudah berada dalam tahap akhir pemberantasan. Begitu diterobos, semua
kejahatan di dunia akan dijatuhkan masuk ke dalam neraka saat Fa meluruskan dunia
manusia, dan selamanya tiada henti membayar dosa-dosa yang telah mereka lakukan
sewaktu menganiaya Dafa. Ada pula sebagian orang yang mengaku dirinya telah mencapai
kesempurnaan, mengucapkan kata-kata ngawur seperti "Tidak perlu berlatih lagi," atau
"Tidak perlu belajar lagi." Jika anda telah mencapai kesempurnaan, maka terbanglah ke
angkasa dan perlihatkan wujud Buddha yang megah. Jika tidak perlu lagi berlatih, apakah
anda masih pengikut saya? Orang Xiulian tidak boleh melepaskan Xiulian-nya bahkan pada
saat-saat terakhir sebelum mencapai kesempurnaan. Orang-orang tersebut bukanlah iblis,
tapi mereka telah melakukan apa yang iblis lakukan. Bukan Shifu tidak berbelas kasih, di
dalam pelurusan Fa semua makhluk memilih jalannya sendiri. Mereka yang mengaku dirinya
telah mencapai kesempurnaan, apakah anda sepenuhnya memiliki keampuhan Fa nan
agung yang dimiliki oleh Dewa dan Buddha?
Ada juga orang yang dengan keji mengatakan, "Shifu yang sebenarnya ada di atas
langit," "kita harus putus hubungan dengan Shifu yang di dunia manusia," dan "bantu Shifu
melepaskan apa yang disebut simpul yang terikat di tubuh." Li Hongzhi hanya ada satu.
Saya tidak mempunyai Fu Yuanshen, saya juga tidak mempunyai tiga unsur jiwa dan tujuh
unsur roh seperti manusia biasa. Saya adalah tubuh utama. Tubuh-tubuh di dalam Benti
saya, dari yang lebih besar hingga yang lebih kecil, yang terbentuk oleh partikel berbeda
tingkat, yang berada pada ruang dimensi berbeda, semua di bawah komando tubuh utama
saya yang ada di dunia manusia, berpedoman pada pikiran tubuh utama saya di dunia
manusia. Fashen adalah manifestasi konkret dari kebijaksanaan saya. Tubuh Gong adalah
kesatuan dari Gong saya yang mahabesar tak terbatas. Tidak mengakui Shifu di dunia
manusia berarti tidak mengakui diri sendiri sebagai pengikut Dafa; maka orang seperti ini
bahkan sudah bukan lagi orang Xiulian, lebih-lebih tidak berkompeten membicarakan perihal
kesempurnaan. Manusia masa mendatang masih akan memperoleh Fa; ada beberapa miliar
orang di dunia yang menunggu untuk memperoleh Fa setelah babak kejahatan ini diberantas
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secara tuntas saat Fa meluruskan dunia manusia, apa yang mereka pelajari dan gunakan
adalah buku "Zhuan Falun" ini. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kejahatan dan orang-orang
jahat yang memusnahkan buku-buku sudah sedemikian besar sehingga mereka tidak akan
mampu membayar sepenuhnya. Mereka yang pada tingkat-tingkat berbeda memanipulasi
kejahatan dan orang-orang jahat untuk menganiaya Dafa dan para praktisi, yang menanti
mereka adalah penebusan yang tak kunjung akhir untuk segala yang telah mereka lakukan,
dengan derita pemusnahan total yang setingkat demi setingkat. Mereka yang secara
sukarela menandatangani "pernyataan mengubah pendirian" atau yang membuat jaminan
secara tertulis untuk tidak berlatih lagi, dengan dalih yang dibuatnya seperti "melepas
keterikatan terhadap pencapaian kesempurnaan" atau "melepas konsep-konsep manusia,"
itu adalah sedang menutupi keterikatan mereka yang sesungguhnya. Mereka bahkan
memfitnah dan menyerang situsweb Clearwisdom yang melaporkan hal-hal positif tentang
Dafa. Kekuatan lama beranggapan, seorang praktisi Dafa karena keterikatannya, di masa
periode ini begitu telah membuat jaminan tertulis untuk tidak berkultivasi Dafa lagi, berarti dia
telah menentukan masa depannya sendiri. Jika bukan muncul dari lubuk hatinya namun
dikarenakan paksaan, lalu dia mulai kembali bergabung dalam pelurusan Fa, maka akan
ditambah besar penderitaannya sebagai ujian untuk dilewati. Walaupun Shifu tidak mengakui
pengaturan dari kekuatan lama, namun begitu anda telah melangkah ke sisi yang
berlawanan, konsekuensinya adalah sangat mengerikan, penantian anda selama puluhan
ribu tahun akan hancur dalam sekejap. Mereka yang menyebarkan kesadaran sesat dengan
berpura-pura sebagai praktisi Dafa, terlepas dari apakah sebelumnya mereka adalah praktisi,
semua itu adalah sedang melakukan apa yang dilakukan oleh iblis yang merusak Dafa.
Sesungguhnya siapapun tidak bisa merusak Dafa. Mereka yang tidak dapat melangkah
melewati penderitaan adalah manusia. Jika manusia sudah tidak memenuhi syarat, maka
akan diciptakan kembali, ini juga adalah kemalangan yang ditakdirkan bagi manusia. Saya
memang ingin segenap upaya menyelamatkan semua orang di dunia dan semua makhluk.
Tapi manusia tidak mau memperjuangkan, atas kemauan sendiri menempuh kesadaran
sesat demi menutupi keterikatan. Jika anda tidak menginginkan masa depan, saya akan
melepaskan anda. Saya tidak mempunyai keterikatan terhadap apapun.
Sebagai pengikut Dafa, yang harus dilakukan dalam situasi sekarang ini adalah
mengklarifikasi fakta dan menyingkap kejahatan kepada orang-orang di dunia, dengan
demikian melindungi Dafa. Peningkatan dan kesempurnaan diri sendiri niscaya berada
dalam proses ini. Mereka yang melakukan apa yang disebut pekerjaan "mengubah pendirian
orang," juga adalah manusia yang terkelabui. Mengapa tidak sebaliknya menyingkap
kejahatan dan mengklarifikasi fakta kepada mereka? Saya sarankan agar semua praktisi
yang sedang diubah pendiriannya secara paksa (tidak termasuk mereka yang belum
ditangkap untuk diubah pendiriannya) menyingkap kejahatan dan mengklarifikasi fakta
kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan mengubah pendirian, bersamaan itu beri
tahu kepada mereka tentang hubungan sebab akibat dari "kebaikan dan kejahatan pasti ada
balasannya." Yang takut orang-orang mengetahui fakta kebenaran adalah kejahatan, bukan
pengikut Dafa.
Li Hongzhi
10 April 2001
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Pikiran Lurus Pengikut Dafa Memiliki Keampuhan
Kejahatan sedang dimusnahkan secara besar-besaran di dalam Triloka dan dunia
manusia. Mereka telah melihat kesudahannya yang akan berakhir dengan kegagalan, maka
makin gila-gilaan meronta menjelang kematian. Yang mengalami penganiayaan paling parah
adalah praktisi yang mempunyai keterikatan. Makin takut di dalam hati, makin kejahatan
secara khusus mencari praktisi yang demikian untuk dikerjakan. Keseluruhan bentuk-bentuk
yang muncul berkaitan penganiayaan Dafa dalam dunia manusia, adalah disebabkan
praktisi-praktisi tersebut mempunyai keterikatan, maka barulah muncul sejumlah besar
kasus penganiayaan berat, karena keterikatan yang tak dapat dilepas lalu terjadilah apa
yang disebut perubahan pendirian, sehingga melakukan hal-hal yang membantu kejahatan,
dengan demikian membuat situasi menjadi parah.
Sebagai seorang pengikut Dafa, mengapa takut dengan orang-orang jahat ketika
menahan penganiayaan? Kuncinya adalah anda mempunyai keterikatan hati. Jika tidak,
maka jangan menanggungnya secara pasif, hadapi orang-orang jahat dengan pikiran lurus
setiap saat. Dalam keadaan apapun jangan bekerja sama dengan permintaan, perintah, atau
suruhan kejahatan. Jika anda semuanya berbuat demikian, maka lingkungan sudah tidak
begini lagi.
Sebenarnya, ada sebagian pengikut dan kehidupan pada berbagai lingkup kosmos
yang bisa menggunakan kemampuan Gong mereka pada ruang dimensi berbeda,
senantiasa memanfaatkan kemampuan Gong dan daya Gong mereka untuk mengambil
bagian dalam pemberantasan kehidupan jahat yang merusak Dafa. Ada pengikut Dafa ketika
melihat kehidupan jahat lalu memancarkan Falun dan kuasa supernormal Dafa untuk
memusnahkan kejahatan. Ada juga praktisi yang menggunakan ganjaran dengan batas
waktu yang ditentukan terhadap pemukul bengis maupun pembunuh, agar dalam waktu
tertentu selama beberapa hari mendapat ganjaran, dengan demikian secara efektif telah
memberantas unsur-unsur jahat dan mengekang orang-orang jahat. Sebenarnya setiap
pengikut Dafa mempunyai kemampuan Gong. Hanya saja tidak termanifestasi dalam
dimensi permukaan, maka mereka menganggap tidak mempunyai kemampuan Gong. Tetapi
terlepas dari apakah bisa termanifestasi pada dimensi permukaan atau tidak, ketika pikiran
lurus digerakkan, keampuhannya sangatlah dahsyat. Karena kita berkultivasi Fa yang lurus,
harus menyayangi dan menyelamatkan kehidupan serta orang-orang di dunia yang baik hati.
Maka kita harus menampilkan kebaikan dalam segala hal yang kita lakukan. Akan tetapi
penumpasan terhadap kehidupan jahat yang memanipulasi orang-orang untuk merusak
umat manusia juga adalah melindungi umat manusia dan semua makhluk hidup. Dafa
sedang disebarluaskan, menyelamatkan semua makhluk hidup. Sedangkan kehidupan jahat
yang memang jahat dan sama sekali tak tertolong lagi, walaupun tak dapat diselamatkan,
juga tidak boleh membiarkan mereka berbuat kejahatan dengan tanpa batas, sampai-sampai
menganiaya Dafa dan para praktisi serta manusia di dunia. Dengan demikian memusnahkan
kejahatan juga adalah meluruskan Fa, dan juga menyelamatkan orang-orang di dunia dan
semua makhluk hidup.
Li Hongzhi
24 April 2001
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Kemuliaan Para Pengikut
Pengikut Dafa adalah mulia, karena yang kalian kultivasikan adalah mahahukum
fundamental alam semesta, karena kalian telah membuktikan kebenaran Dafa dengan
pikiran lurus, kalian tidak tumbang di tengah bencana raksasa. Pengikut Dafa meluruskan Fa,
ini tidak pernah ada contoh sebelumnya dalam sejarah. Membuktikan kebenaran Fa dengan
akal budi, mengklarifikasi fakta dengan kebijaksanaan, menyebarkan Fa dan
menyelamatkan manusia di dunia dengan belas kasih, di dalam perbuatan megah nan mulia
ini, kalian sedang menyempurnakan jalan pencapaian kesempurnaan dari setiap pengikut
Dafa. Di saat-saat mulia dalam sejarah, setiap langkah yang mantap adalah kesaksian
sejarah yang cemerlang dan keagungan De yang mulia tak terbandingkan. Semua ini akan
tercatat dalam sejarah alam semesta. Fa yang mulia dan zaman yang mulia sedang
menciptakan Sang Sadar yang mulia.
Li Hongzhi
13 Mei 2001

Sumpah Janji Dewa Sedang Direalisasi
Wahai umat manusia, kalian jangan mengira Falun Gong tidak ada yang patut dikagumi
hanya karena ia disebut dengan nama qigong. Pada jaman dahulu kala, berbagai ajaran dan
pemikiran, serta bermacam-macam usaha dan profesi di dunia manusia semua disebut
"Tao". Sedangkan Lao Zi memberi tahu orang-orang, bahwa Tao yang dia ajarkan berbeda,
dia mengatakan, "Kamu boleh menyebut Tao yang saya ajarkan sebagai Tao, tapi ia
bukanlah Tao biasa, kamu boleh memberikan nama biasa untuk doktrin yang saya ajarkan,
tapi ia bukanlah doktrin biasa." Ketika Buddha Sakyamuni mengajarkan Fa-nya dua ribu lima
ratus tahun yang lalu, ada delapan agama yang juga disebarkan pada waktu bersamaan. Fa
Buddha yang berupa Tao sejati berada di antaranya.
Manusia selalu beranggapan bahwa kemunculan Dewa atau Buddha akan
mengguncangkan langit dan bumi, dan ketika menyelamatkan manusia wujud Buddha-nya
pasti akan termanifestasi secara nyata, dengan sekali mengibaskan tangan Dia akan
memusnahkan orang-orang jahat yang mengganggu penyelamatan manusia. Jika demikian,
bukankah lebih baik jika Buddha berada di atas langit langsung mengangkat orang-orang
naik ke Surga? Harus diketahui bahwa orang-orang yang akan diselamatkan harus melalui
kultivasi yang berat, baru dapat membayar lunas dosa dan karma yang diciptakan oleh
perbuatan buruk mereka di masa lampau, serta menyingkirkan keterikatan manusia dan
segala sesuatu yang tidak baik, bersamaan itu meluruskan perbuatan dan pikirannya,
dengan demikian baru dapat diselamatkan. Seandainya wujud Buddha termanifestasi secara
nyata, bahkan orang-orang yang paling jahat juga akan mematuhi perkataan Buddha, lalu
apakah masih ada kesempatan untuk berkultivasi? Seandainya berkultivasi juga tidak masuk
hitungan, karena orang Xiulian harus melenyapkan dosa dan karmanya dalam kultivasi yang
berat, setelah dimurnikan lalu melangkah menuju kesempurnaan.
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Sebenarnya, ketika semua manusia biasa melihat wujud Dewa atau Buddha yang
termanifestasi secara nyata, pastilah ada suatu kejadian yang besar sedang muncul di dunia
manusia, sangat mungkin adalah waktunya dosa-dosa umat manusia sudah harus
mendapatkan ganjaran. Biarpun Buddha, Tao atau Dewa, ketika mereka menyelamatkan
manusia di dunia, pasti harus turun ke dunia, melangkah di dunia dengan wujud manusia,
menggunakan bahasa manusia memberi tahu prinsip-prinsip Fa. Lagi pula ketika Sang
Sadar turun ke dunia, umumnya adalah pada masa di mana kecenderungan dunia merosot
dari hari ke hari, dosa dan karma manusia sangat besar, atau ketika moral manusia telah
bobrok. Begitu orang yang diselamatkan memperoleh Fa dan pergi, ampas manusia dan
dunia bobrok yang tertinggal akan dimusnahkan.
Li Hongzhi
13 Mei 2001

Bukan Politik
Politik adalah istilah modern dari masyarakat yang sudah menyimpang. Masyarakat
manusia yang sesungguhnya dalam sejarah tidak terdapat istilah ini dan hal-hal yang
mengandung muatan politik. Sejak politik muncul dalam masyarakat manusia, masyarakat
manusia telah mulai menyimpang bersamaan itu, nilai-nilai moral juga diserang olehnya.
Lagi pula, keterlibatan orang-orang yang berpolitik dalam kancah politik adalah karena nafsu
keinginan mereka sendiri demi nama dan kepentingan pribadi, hanya saja pada mulanya
nilai-nilai moral masyarakat manusia masih sangat kuat, orang-orang yang hidup pada waktu
itu semuanya berada dalam lingkungan seperti ini, maka penampilan mereka yang berpolitik
tidak seperti tindak tanduk orang-orang politik saat sekarang yang begitu tidak memedulikan
segalanya. Oleh sebab itu semenjak pemunculannya, politik adalah kotor. Akan tetapi,
memang benar ada sebagian tokoh pembela kebenaran yang berada dalam lingkaran politik,
mereka memedulikan negara dan rakyat, namun itu hanya setetes air dalam sungai.
Tetapi terhadap para penentang yang membela kebenaran, yang menentang
kekuasaan politik jahat karena mencelakakan negara dan rakyat, orang juga menganggap
mereka terlibat dalam politik, karena mereka mempunyai pendirian politik yang jelas.
Walaupun pendirian mereka, orang-orang menganggapnya positif, tapi bagaimanapun juga
tindak tanduk politik adalah produk dari masyarakat yang telah menyimpang. Jika tidak ada
masyarakat manusia yang telah menyimpang seperti saat sekarang, maka tidak akan ada
pemunculan politik.
Xiulian pengikut Dafa melampaui manusia, adalah orang Xiulian yang menguasai
kebenaran dari taraf kondisi yang lebih tinggi, apa yang dipahaminya melampaui taraf
kondisi manusia biasa. Pemahaman di bawah tingkat prinsip hukum yang lebih tinggi sudah
bukan lagi kebenaran alam semesta. Setiap pengikut Dafa jelas mengenai hal ini dalam
Xiulian-nya, yaitu tidak boleh sekali-kali mencampuri politik manusia biasa ke dalam
pelurusan Fa. Penderitaan yang dialami pengikut Dafa adalah hal-hal di dalam pelurusan Fa
dan Xiulian. Menyingkap kejahatan dan mengklarifikasi fakta kepada orang-orang di dunia
juga hanyalah untuk mengutarakan penganiayaan yang dialami Dafa dan para pengikutnya,
tujuan pokoknya adalah untuk menyelamatkan manusia di dunia, melenyapkan racun dalam
27

benak pikiran para makhluk hidup yang diisi oleh kejahatan dan menolong mereka dari
bahaya disingkirkan pada masa mendatang karena sikap permusuhan mereka terhadap
Dafa. Ini adalah manifestasi dari belas kasih agung pengikut Dafa yang di saat mengalami
penganiayaan masih dapat menolong semua makhluk hidup. Ditinjau dari sudut lain,
bagaimana mungkin Dewa dan Buddha melibatkan diri dalam politik manusia? Dewa dan
Buddha lebih-lebih tidak dapat membenarkan perihal politik yang muncul dari masyarakat
manusia yang telah menyimpang.
Masyarakat manusia adalah tempat yang baik untuk Xiulian, karena semuanya yang
ada di sini bisa membuat manusia berketerikatan. Dengan demikian seseorang bisa
melangkah ke luar darinya dan melenyapkan segala keterikatan terhadap masyarakat
manusia, itu barulah mulia, baru dapat mencapai kesempurnaan.
Li Hongzhi
4 Juni 2001

Catatan Komentar ke-II
Artikel ini ditulis dengan sangat baik sekali. Ada tujuan yang terarah, terutama di bawah
situasi dewasa ini. Saya harap anda semua dapat menyikapi hal-hal yang diajukan dalam
artikel tersebut dengan benar.
Li Hongzhi
5 Juni 2002
Catatan: Tulisan ini merupakan komentar terhadap sebuah artikel berjudul "Dalam
Membasmi Kejahatan Jangan Lupa Xiulian Pelurusan Fa" yang ditulis oleh pengikut Dafa,
dipublikasikan pada tanggal 5 Juni 2001 oleh situsweb Minghui.org
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Dua Macam Isyarat Tangan untuk Memancarkan Pikiran Lurus
Satu Tangan dengan Telapak Tegak Lurus

法正乾坤，邪惡全滅。
(fa zheng qian kun, xie e quan mie.)
"Fa Meluruskan Alam Semesta, Kejahatan Terbasmi Seluruhnya"

Isyarat Tangan Bunga Lotus

法正天地，現世現報。
(fa zheng tian di, xian shi xian bao)
"Fa meluruskan langit dan bumi, perbuatan saat ini mendapat ganjaran saat ini pula"
Li Hongzhi
12 Juni 2001
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Apakah Kemampuan Gong
Kemampuan Gong juga disebut kekuatan gaib. Manusia modern menyebutnya
kemampuan supernormal (supernatural). Kemampuan Gong sebenarnya adalah
kemampuan dasar dari kehidupan. Makin tinggi tingkatannya, kemampuan dasar makin
dapat dipergunakan; sebaliknya, makin rendah tingkatannya kemampuan dasar makin sulit
dipergunakan atau sulit dipergunakan secara optimal. Sebab fundamental ialah dari tingkat
tertinggi hingga tingkat terendah alam semesta, merupakan sebuah keadaan di mana makin
menurun ke bawah, berat jenis sebuah kehidupan makin besar terhadap segala materi yang
terdapat dalam taraf kondisi di mana dia berada, butiran partikelnya makin besar, beban
berat dari kehidupan tersebut makin besar; makin turun ke bawah, kemampuan dasar
(kemampuan Gong) dari kehidupan makin dikekang oleh materi itu sendiri secara lebih
banyak dan lebih berat, sehingga makin tidak dapat memerankan fungsinya, dengan
demikian telah menyebabkan tingkatan makin rendah, kemampuan makin kecil.
Sesampainya pada ruang dimensi manusia, segala kemampuan dasar kehidupan sudah
seluruhnya terbenam, kemampuan dasar (kemampuan Gong) tidak dapat memerankan
fungsinya, oleh sebab itu manusia ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu,
harus sepenuhnya menggunakan gerak kerja tubuh fisik yang terbentuk oleh materi, baru
dapat memperoleh apa yang ingin diperoleh. Karena umat manusia sepenuhnya terbenam
oleh materi, maka tentu tidak dapat melihat wajah asli alam semesta, dengan demikian baru
dikatakan bahwa ruang dimensi manusia adalah ruang dimensi teka-teki.
Bagi orang Xiulian, makin tinggi tingkat kultivasinya, akan makin besar kemampuannya,
ini karena tingkatan yang diterobosnya makin banyak, beban berat kehidupan terhadap
materi makin sedikit dan makin ringan, kemampuan dasar (kemampuan Gong) makin kuat,
kemampuan yang terbebaskan makin banyak dan makin menyeluruh. Saya telah
membicarakan dalam Fa, bahwa Xiulian Dafa kemampuan Gong yang dihasilkan paling
menyeluruh, karena pengikut Dafa akan mampu berkultivasi sampai ke tingkat yang lebih
tinggi, makin tinggi tingkat yang dia terobos, makin dia terbebaskan dari materi, maka dia
dengan sepenuhnya dapat memanifestasikan kemampuan dasar-nya (kemampuan Gongnya). Pengikut Dafa telah sepenuhnya menggunakan fungsi kemampuan Gong di dalam
pelurusan Fa, misalnya di dalam pelurusan Fa, ketika pikiran lurusnya sangat murni,
kemampuan Gong dapat digunakan dengan sangat menyeluruh, lagi pula ada banyak
pengikut Dafa dapat menggunakannya sesuai kehendak di dalam pikiran lurus, hampirhampir apapun yang digunakan akan menghasilkan apa yang diinginkan, misalnya untuk
membuat diam orang jahat yang menganiaya pengikut Dafa, cukup hanya mengatakan
"diam", atau "kamu berdiri di sana jangan bergerak", atau dengan menunjuk pada
sekelompok orang-orang jahat, maka mereka pasti tidak dapat bergerak, kemudian dengan
berpikir sejenak "bebas", mereka akan terbebaskan. Sesungguhnya terhadap orang-orang
jahat yang tidak mempunyai sifat kemanusiaan, misalnya orang jahat atau pentolan
kejahatan yang lebih nista dari hewan, yang memukuli orang hingga meninggal, yang
memerkosa pengikut Dafa wanita, pengikut Dafa boleh menggunakan niat pikiran untuk
mengomando mereka, suruh dia berbuat sesuatu, maka orang jahat tersebut akan berbuat
sesuatu.
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Tingkatan ditentukan oleh Xinxing, dapat juga dikatakan, ketika menggunakan
kemampuan Gong, pikiran lurusnya harus kuat. Perasaan takut dalam hati terhadap
kejahatan, atau di saat menggunakan kemampuan Gong hatinya goyah, ragu apakah dapat
memerankan fungsinya atau tidak, dan lain-lain perasaan hati yang tidak sehat, semua ini
dapat memengaruhi atau mengganggu fungsi dari kemampuan Gong.
Pencapaian kesempurnaan adalah selesainya Xiulian pengikut Dafa, pelurusan Fa
adalah misi dari pengikut Dafa. Pencapaian kesempurnaan bagi pengikut Dafa hanyalah
sebuah masalah waktu perihal pulang kembali, sedangkan pelurusan Fa adalah ditinggalkan
untuk masa mendatang, masa depan alam semesta yang terlihat oleh makhluk-makhluk
hidup pada tingkat berbeda sesungguhnya merupakan ilusi yang tak pernah eksis, dewasa
ini setiap hari dari umat manusia adalah hasil pengaturan demi kebutuhan Dafa, penampilan
pengikut Dafa di dunia manusia memang adalah ditinggalkan untuk sejarah. Di masa
mendatang pada masa sejarah yang berbeda dalam alam semesta, jika muncul perusakan
terhadap Dafa, atau terjadi penampilan yang berbeda dari makhluk hidup, bagaimana Dafa
meluruskan Fa, agar segalanya sempurna harmonis tak terhancurkan, semua ini adalah
amat penting. Dewasa ini segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa adalah sedang
membangun masa mendatang, segala sesuatu dalam Triloka sekarang ini juga adalah eksis
demi Dafa. Ketika Dafa telah menyempurnakan segalanya di dalam ujian penderitaan ini,
kejahatan yang menganiaya Dafa semua akan berakhir.
Li Hongzhi
14 Juni 2001

Kepada Seluruh Praktisi Konferensi Fa di Eropa Utara
Seluruh praktisi konferensi Fa di Eropa Utara:
Sebagai pengikut Dafa, pencapaian kesempurnaan adalah akhir dari Xiulian,
meluruskan Fa adalah kewajiban mulia yang dianugerahkan sejarah kepada kalian di dalam
periode pelurusan Fa. Oleh karena itu, dewasa ini dalam mengklarifikasi fakta dan
menyingkap kejahatan, segala sesuatu yang kita lakukan adalah menyempurnakan dan
mengharmoniskan Dafa. Biarpun kita dalam mengklarifikasi fakta, menyingkap kejahatan
atau berpartisipasi dalam kegiatan Dafa lainnya, termasuk konferensi Fa kita, semuanya
harus mengekspresikan belas kasih dari pengikut Dafa dan kebajikan yang terwujud dalam
Xiulian pelurusan Fa. Semoga konferensi Fa sukses dengan sempurna.
Bersamaan itu, saya mengharapkan praktisi Eropa dapat sama seperti praktisi Amerika
Utara, setiap praktisi selain mengikuti kegiatan kelompok, pada waktu biasa semua harus
sepenuhnya mengembangkan sifat inisiatif pengikut Dafa, di dalam mengklarifikasi fakta
menegakkan keagungan De diri sendiri, menempuh dengan baik jalan dari setiap pengikut
Dafa. Oleh karena itu, di dalam mengklarifikasi fakta, jangan menunggu, jangan
menyandarkan diri, jangan mengharapkan perubahan pada faktor luar. Kita setiap orang
semuanya adalah menciptakan sejarah bagi masa mendatang, maka setiap orang selain
mengikuti aktivitas kelompok, haruslah secara inisiatif mencari pekerjaan untuk dilakukan,
asalkan bermanfaat bagi Dafa, haruslah berinisiatif mengerjakannya, berinisiatif
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melakukannya. Semua orang yang berhubungan dengan anda di tengah masyarakat adalah
objek untuk mengklarifikasi fakta, dalam mengklarifikasi fakta yang terwujud adalah belas
kasih dari pengikut Dafa dan penyelamatan manusia di dunia. Harap setiap pengikut Dafa
mengembangkan sepenuhnya keaktifan diri sendiri dan fungsi dari pengikut Dafa. Sekali lagi
semoga konferensi Fa sukses dengan sempurna.
Perhatian: Biarpun kalian bagaimana sibuknya, juga tidak boleh mengabaikan belajar
Fa. Ini adalah jaminan pokok untuk melangkah menuju kesempurnaan serta melakukan
pekerjaan Dafa dengan baik.
Li Hongzhi
17 Juni 2001

Dafa Kukuh Tak Terhancurkan
Mengapa pengikut Dafa dianiaya dengan kejam oleh kejahatan, karena mereka
berpegang teguh dalam keyakinan sejati terhadap Dafa, dan karena mereka adalah sebuah
partikel dalam Dafa. Mengapa harus meluruskan Fa, karena makhluk hidup dalam alam
semesta semuanya sudah tidak memenuhi kriteria lagi. Sebagai pengikut Dafa,
mengukuhkan pikiran lurus adalah mutlak tak tergoyahkan, karena jiwa kalian yang
diperbarui adalah terbentuk dalam proses meluruskan Fa. Akan tetapi, agar tercapai segala
sesuatu yang mereka ingin lakukan, kekuatan jahat lama dalam alam semesta terusmenerus menggunakan strategi pengaturan jahat yang mereka ciptakan sendiri, yang tak
sesuai dengan prinsip Fa sejati alam semesta, secara langsung melibatkan diri dalam
penganiayaan terhadap Dafa, pengikut Dafa dan semua makhluk hidup; menggunakan
konsepsi, karma yang belum dihilangkan pada permukaan manusia dari pengikut Dafa untuk
menggoyahkan pikiran lurus pengikut Dafa. Oleh sebab itu, sebagian praktisi yang tidak
dapat menahan penderitaan dalam penganiayaan, telah melakukan perbuatan yang mutlak
tidak seharusnya dan juga tidak boleh dilakukan oleh pengikut Dafa. Ini adalah suatu
penghinaan terhadap Dafa.
Shifu ingin menyelamatkan semua makhluk hidup, namun kekuatan jahat justru benarbenar memperalat makhluk hidup berbuat dosa terhadap Dafa, tujuan pokoknya adalah
memusnahkan semua makhluk hidup. Seorang pengikut Dafa begitu telah melakukan hal
yang tidak seharusnya dilakukan, bila tidak dapat menyadari keseriusan hal tersebut dan
menebus kerugian yang diakibatkan terhadap Dafa, maka semuanya ini bersama penantian
selama berjuta-juta tahun akan direalisasi menurut sumpah janji pada masa prasejarah.
Sebagai pengikut Dafa, anda seutuhnya terbentuk dari Dafa, adalah yang paling lurus,
hanya dapat memperbaiki semua yang tidak lurus, bagaimana dapat tunduk terhadap
kejahatan? Bagaimana dapat menjamin sesuatu kepada kejahatan? Walaupun bukan
dengan sungguh hati, juga merupakan kompromi terhadap kejahatan, ini juga adalah
kelakuan tidak baik di tengah manusia, Dewa mutlak tidak akan melakukan hal seperti itu. Di
dalam penganiayaan ini, sekalipun benar-benar sampai terkelupas lapisan kulit manusia ini,
yang menanti praktisi Xiulian Dafa sama juga adalah pencapaian kesempurnaan. Sebaliknya,
keterikatan dan perasaan takut apapun semuanya tidak memungkinkan anda mencapai
kesempurnaan, namun perasaan takut apapun itu sendiri justru merupakan rintangan yang
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membuat anda tidak dapat mencapai kesempurnaan, dan juga merupakan faktor bagi anda
sehingga berkhianat dan berpaling ke arah kejahatan.
Saya beri tahu anda sekalian, segala bencana alam dan malapetaka manusia yang
terjadi di daratan Tiongkok, sudah merupakan peringatan secara khusus terhadap makhluk
hidup di sana yang melakukan kejahatan terhadap Dafa. Jika tidak menyadarinya, maka
bencana sesungguhnya akan berawal. Dewasa ini semua orang jahat yang melakukan dosa
terhadap Dafa, yang tidak lagi mempunyai nilai guna dalam apa yang disebut pengujian
jahat terhadap pengikut Dafa, sudah mulai mendapatkan pembalasan atas kejahatannya,
kejadian ini mulai sekarang akan bermunculan dalam jumlah besar. Sedangkan orang-orang
jahat yang paling busuk akan diperalat sampai tahap terakhir. Karena masih ada pengikut
Dafa yang terus melangkah ke luar, kekuatan lama yang jahat masih perlu memperalat
mereka untuk terus menguji pengikut Dafa. Inilah sebabnya mengapa orang-orang jahat
yang paling busuk masih garang melakukan kejahatan.
Sebagai pengikut Dafa sepenuhnya menyangkal semua yang diatur oleh kekuatan
lama yang jahat. Mengklarifikasi fakta secara menyeluruh, memberantas kejahatan dengan
pikiran lurus, menyelamatkan semua makhluk hidup dan melindungi Fa dengan teguh.
Karena anda adalah satu anggota dari Dafa, kukuh tak terhancurkan; meluruskan semua
yang tidak lurus. Yang diubah pendirian dan yang diselamatkan tak lain hanyalah makhluk
hidup yang dikelabui oleh kejahatan, yang dibasmi adalah kehidupan jahat dan kekuatan
lama yang jahat, melalui semua ini yang mencapai kesempurnaan adalah pengikut Dafa dan
penegakan keagungan De Dafa.
Li Hongzhi
23 Juni 2001

Menguraikan Sajak Bunga Plum Bagian Belakang 3 Paragraf
Paragraf ke-8:
-

Seperti permainan catur saja peristiwa-peristiwa di dunia, sejak awal sudah terlihat
pihak mana yang terpuruk.

-

Bersatu-padu untuk tujuan bersama, namun bencana besar masih saja terjadi.

-

Macan tutul telah mati, namun masih meninggalkan kulitnya serangkap.

-

Pemandangan musim gugur terbaik ada di Chang’an

Paragraf ke-9:
-

Naga api bangkit dari tidur dan menyebabkan musibah di Gerbang Yan.

-

Tembok asli mengalami musibah, orang bermarga "Zhao" yang menanggungnya.

-

Halaman gedung yang dikelilingi tembok penuh dengan bunga-bunga unik, musim
semi mempunyai pemiliknya.

-

Angin badai berlanjut sepanjang malam, namun tak perlu dikhawatirkan.
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Paragraf ke-10:
-

Kuntum-kuntum bunga plum menyemarakkan kedatangan musim semi di langit dan
bumi

-

Bila ingin mengetahui perihal Bo dan Fu, tanyalah sebab mulanya.

-

Hari-hari damai dengan sendirinya akan datang ke dunia ini.

-

Menganggap segala tempat seperti rumahnya sendiri, siapa tuan rumah dan siapa
tamunya.

Penjelasan:
Seperti permainan catur saja peristiwa-peristiwa di dunia, sejak awal sudah terlihat pihak
mana yang terpuruk.
Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia sejak dulu seperti sebuah permainan catur, di satu
pihak adalah aliansi negara-negara komunis internasional, di pihak lainnya adalah sistem
masyarakat bebas. Sepuluh tahun yang lalu, bagi negara-negara komunis boleh dikatakan
telah menjadi pihak yang terpuruk dan kocar-kacir.
Bersatu-padu untuk tujuan bersama, namun bencana besar masih saja terjadi.
Aliansi negara-negara komunis tercerai-berai seluruhnya. 90% dari negara-negara tersebut
telah melepas paham komunisme, ini benar-benar merupakan malapetaka besar bagi partai
komunis.
Macan tutul telah mati, namun masih meninggalkan kulitnya serangkap.
Negara Uni Sovyet seperti seekor macan tutul. Sistem partai komunis telah tercerai-berai,
namun secara permukaan sepertinya telah meninggalkan selembar kulit yang diwariskan
oleh pemerintah Tiongkok. Karena rakyat Tiongkok sekarang juga sudah tidak percaya pada
komunisme, hanya saja penguasa di Tiongkok ingin memanfaatkan bentuk komunisme
untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Pemandangan musim gugur terbaik ada di Chang’an
Bagi penguasa di Tiongkok saat ini, mereka sendiri tidak lagi percaya pada partai komunis.
Sangat jelas bahwa tujuan mereka ialah memanfaatkan bentuk permukaan partai komunis
untuk mengendalikan kekuasaan. Dengan demikian mereka sekuat tenaga mempersolek
penyamaran, yang disebut sebagai "situasi umum sangat baik", betapapun indahnya
"pemandangan musim gugur terbaik" (yang juga merupakan saat-saat terakhir partai),
pemandangan tersebut secara alami tidaklah akan bertahan lama. Chang’an juga
menandakan ibu kota Tiongkok, secara umum diartikan negara Tiongkok.
Naga api bangkit dari tidur dan menyebabkan musibah di Gerbang Yan.
Pada dimensi terendah di langit, partai komunis Tiongkok termanifestasi sebagai naga
merah yang garang. Perkataan ini secara implisit menandakan kejadian "4 Juni", di mana
terjadi peristiwa pembantaian terhadap siswa-siswa dan khalayak umum di Tian Anmen
setelah mengajukan petisi kepada pemerintah Tiongkok.
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Tembok asli mengalami musibah, orang bermarga "Zhao" yang menanggungnya.
"Tembok Asli" secara umum menandakan negara Tiongkok yang mempunyai sejarah lima
ribu tahun. Dengan mengalami musibah ini, akibatnya Zhao Ziyang ditindak dan
dilengserkan.
Halaman gedung yang dikelilingi tembok penuh dengan bunga-bunga unik, musim semi
mempunyai pemiliknya.
Sebelum 20 Juli 1999, pengikut Falun Dafa terdapat di mana saja di daratan Tiongkok,
tersebar di seluruh negara dan mengenakan lencana Falun Gong, gambar Falun Dafa dapat
terlihat di mana saja -- bentuknya seperti bunga yang unik. "Musim semi mempunyai
pemiliknya" berarti bahwa pada musim semi di suatu tahun, pengikut Dafa yang mengalami
penganiayaan akan bertemu dengan Shifu secara terbuka dan bermartabat.
Angin badai berlanjut sepanjang malam, namun tak perlu dikhawatirkan.
Dilihat dari sudut pandang sejarah, penganiayaan pada pengikut Dafa, tak peduli betapa
beringasnya kejahatan, seperti angin badai yang berlanjut sepanjang malam, namun tak ada
yang perlu dikhawatirkan, begitu angin badai berlalu hari akan terang benderang.
Kuntum-kuntum bunga plum menyemarakkan kedatangan musim semi di langit dan bumi
Pengikut Dafa yang mengalami ujian berat di musim salju menyebar di seluruh dunia dan di
daratan Tiongkok, seperti bunga-bunga plum yang tahan akan bekunya salju,
memperlihatkan datangnya musim semi. Itu adalah saatnya Fa meluruskan dunia manusia.
Bila ingin mengetahui perihal Bo dan Fu, tanyalah sebab mulanya.
"Bo" dan "Fu" adalah dua istilah dari lambang nujum. Saat "Bo" mencapai titik klimaks. "Fu"
pasti akan terjadi, ini juga berarti bahwa sesuatu hal akan berbalik saat mencapai klimaks.
Sejarah ibarat sebuah roda yang berputar, ada sebab mulanya tentu ada akibatnya. Sejarah
umat manusia semua telah diatur untuk pelurusan Fa kali ini.
Hari-hari damai dengan sendirinya akan datang ke dunia ini.
Mengalami segala macam ujian kejahatan, pengikut Dafa melangkah ke masa depan yang
indah di tengah musnahnya kejahatan.
Menganggap segala tempat seperti rumahnya sendiri, siapa tuan rumah dan siapa tamunya.
Sejak tahun 1992, Shifu keluar mengajarkan Fa, pada dasarnya berkeliling ke empat penjuru
untuk mengajarkan Fa, dan menganggap segala tempat seperti rumahnya sendiri. Perkataan
bagian belakang "Siapa tuan rumah dan siapa tamunya," secara implisit mempertanyakan
siapa sesungguhnya tuan rumah dan siapa sesungguhnya tamu--dalam pentas sejarah,
siapa sebagai peran pendukung dan siapa sebagai peran utama? Peradaban umat manusia
kali ini semua adalah diciptakan demi Dafa, dibangun demi Dafa.
--Diuraikan secara lisan dan langsung oleh Shifu pada 3 Juli 2001, dicatat oleh para praktisi
dan dipublikasikan atas persetujuan Shifu.
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Pelurusan Fa dan Xiulian
Tentang masalah bagaimana menyikapi pelurusan Fa dan Xiulian telah dibicarakan
dengan sangat jelas dalam tulisan tersebut. Pengikut Dafa di tengah pelurusan Fa tidaklah
sama dengan Xiulian pribadi masa lalu. Dalam menghadapi tindakan pencelakaan yang tak
beralasan, dalam menghadapi penganiayaan terhadap Dafa, dalam menghadapi ketidakadilan yang dipaksakan kepada kita, niscaya tidak dapat memperlakukannya seperti Xiulian
pribadi dahulu, semuanya diterima saja, karena dewasa ini pengikut Dafa berada pada masa
pelurusan Fa. Bila permasalahan yang muncul bukan karena keterikatan dan kesalahan diri
kita sendiri, itu pasti adalah gangguan dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh kejahatan.
Akan tetapi, kita masih dalam Xiulian, masih mempunyai hati manusia biasa yang
terakhir. Pada waktu timbul masalah, harus terlebih dahulu meneliti diri sendiri betul atau
salah. Jika menemukan itu adalah gangguan dan perusakan, maka pada waktu menangani
permasalahan yang konkret, terhadap manusia pada permukaannya, harus sedapat
mungkin dengan damai dan belas kasih, karena pada waktu manusia diperalat oleh
kejahatan, manusia sendiri acapkali tidak menyadarinya (walaupun manusia yang diperalat
itu seringkali adalah manusia yang pikirannya tidak baik atau manusia yang pikiran buruknya
muncul). Terhadap gangguan oleh kejahatan dari ruang dimensi lain, haruslah secara serius
dibasminya dengan pikiran lurus.
Li Hongzhi
8 Juli 2001
Catatan: Artikel ini adalah ceramah Fa terhadap sebuah tulisan yang berjudul "Apakah Shan
yang sesungguhnya" yang dipublikasikan oleh situsweb Zhenjian.net pada tanggal 8 Juli
2001.

Fungsi Pikiran Lurus
Alam semesta baru di dalam pelurusan Fa indahnya tiada tara, besarnya tak terhingga,
karena keseluruhan mahacakrawala terdiri dari puluhan juta sistem kosmos yang besar tiada
tara, kebanyakan dari sistem kosmos besar yang telah diluruskan Fa sudah memasuki
sejarah baru, dan dewasa ini tempat di mana kejahatan masih dapat berbuat jahat adalah
tempat yang belum terjamah oleh arus perubahan besar yang dahsyat dari pelurusan Fa, di
sinilah sesungguhnya tempat di mana pikiran lurus pengikut Dafa dapat berfungsi, namun
keadaan di sini juga luar biasa rumit dan bejat.
Sebelum pelurusan Fa, kekuatan lama telah menjejali masuk bagian tingkat paling
rendah pada setiap sistem dari puluhan juta sistem kosmos yang sangat jauh, ke dalam
Triloka yang merupakan titik tengah dari sistem kosmos di mana kita berada, tampaknya
adalah agar mereka tidak sampai ketinggalan dalam pelurusan Fa, bersamaan pula
mewujudkan peran sertanya telah meluruskan Fa, sesungguhnya adalah membonceng
pelurusan Fa untuk mencapai tujuan yang mementingkan pribadi mereka. Oleh karena posisi
lebih tinggi pada badan langit mahacakrawala sedang dibersihkan, dimusnahkan dan
diasimilasi dengan ekstrem cepat, tiap menit ada kosmos besar yang tak terhitung jumlahnya
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disapu bersih oleh arus pelurusan Fa, sekaligus diluruskan Fa hingga selesai. Namun
karena badan langit yang terbentuk dari kosmos-kosmos tak terhitung jumlahnya juga
dihubungkan dengan sistem kosmos yang terbentuk dari badan langit raksasa yang tak
terhitung, bagian tingkat paling rendahnya adalah yang dijejalkan masuk ke dalam Triloka
kita. Setelah dijejalkan masuk, ruang dimensi mereka walaupun telah menyusut, tetapi
dimensi waktu dan struktur di dalamnya tidaklah berubah, oleh karena itu meskipun di
bagian atas dari seluruh satuan sistem kosmos besar yang terbentuk dari kosmos tak
terhitung dan badan langit tak terhitung sudah seluruhnya diselesaikan pelurusan Fa, ruang
sekat yang ditimbulkan oleh bagian yang ditekan masuk ke dalam Triloka kita baru dapat
dimusnahkan satu buah. Tapi kecepatan pelurusan Fa adalah ekstrem cepat, sedang
menerobos lapis demi lapis secara pesat, oleh karena badan langit mahacakrawala
terlampau besar, walaupun dilakukan lebih cepat lagi, lebih melampaui segala dimensi ruang
dan waktu, juga masih butuh sebuah proses, ini sudah yang paling cepat, kecuali diledakkan
kemudian dibentuk lagi, tapi dengan begitu sudah tidak perlu meluruskan Fa. Jadi sistem
kosmos tak terhitung yang datang dari luar ini ternyata telah membentuk puluhan juta ruangruang sekat di dalam Triloka, menjadi wilayah kekuasaan yang berbeda-beda, dengan
demikian telah menyembunyikan banyak sekali kehidupan jahat. Bahkan ada kehidupan dan
benda yang disekat menjadi banyak lapisan, hampir setiap tingkat partikel disekat menjadi
satu lapisan. Di dalam Triloka tadinya sudah ada banyak sekali ruang-ruang dimensi,
dengan begini ditambah lagi puluhan juta ruang dimensi semacam ini yang tak terhitung,
sehingga membuat pelurusan Fa juga bertambah besar tingkat kesulitannya, membuat
keadaan makin rumit. Ada kalanya kehidupan jahat nyata-nyata sudah diberantas oleh
pengikut Dafa sewaktu memancarkan pikiran lurus, tapi kemudian ditemukan dalam ruang
sekat lain masih ada, lagi pula masih terus melakukan kejahatan. Dengan demikian
terjadilah ada kejahatan dapat diberantas dalam sekali pancaran pikiran lurus, namun ada
yang tidak mudah diberantas dengan satu kali, bahkan dengan banyak kali baru dapat
diberantas. Oknum pentolan kejahatan di daratan Tiongkok itu adalah semacam ini
keadaannya. Tapi tak peduli seberapa besar tingkat kesulitannya juga harus tetap teguh
dengan pikiran lurus memberantas kejahatan, karena bersamaan memberantas kejahatan
juga untuk menegakkan keagungan De nan mulia dari para pengikut Dafa di dalam
pelurusan Fa. Anda semua di dalam memberantas kejahatan dengan pikiran lurus betulbetul telah memerankan fungsi yang sangat besar, sejumlah besar kehidupan jahat telah
diberantas, ada juga yang diberantas sebagian, membuat kekuatan kejahatan terpukul
sangat parah, telah memberantas kejahatan di dalam banyak ruang dimensi yang belum
terjangkau oleh pelurusan Fa, juga telah berfungsi menumpas dan membuat gentar orangorang jahat. Walau bagaimana rumitnya ruang dimensi, bagaimana beringasnya kejahatan,
itu juga hanyalah perwujudan sebelum datangnya arus pelurusan Fa yang tiada banding
dahsyatnya. Begitu arus pelurusan Fa tiba, segalanya akan berakhir dalam sekejap.
Saya menyuruh para pengikut memancarkan pikiran lurus, adalah karena apa yang
disebut kejahatan itu padahal bukanlah apa-apa, namun dikarenakan belas kasih pengikut
Dafa sehingga diperalat oleh kekuatan lama, kehidupan jahat yang di bawah perlindungan
mereka dengan sengaja melakukan penganiayaan, dengan begitu apa yang ditanggung oleh
pengikut Dafa sudah bukan hanya karma diri sendiri, melainkan adalah menanggung
sesuatu yang tidak seharusnya diterima di bawah penganiayaan oleh kehidupan jahat,
sedangkan kehidupan-kehidupan jahat itu juga adalah benda yang amat sangat hina dan
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kotor, tidak pantas berfungsi sebagai apapun dalam pelurusan Fa. Demi mengurangi
penganiayaan terhadap Dafa maupun pengikut Dafa, maka saya baru menyuruh para
pengikut memancarkan pikiran lurus, untuk memberantas perusakan yang disengaja oleh
mereka terhadap pelurusan Fa, dengan demikian mengurangi apa yang tidak seharusnya
ditanggung oleh pengikut Dafa di dalam penganiayaan, bersamaan juga menyelamatkan
semua makhluk, dan menyempurnakan dunia pengikut Dafa.
Li Hongzhi
16 Juli 2001
Mengomentari Artikel "Kemegahan dan Kehormatan Dafa"
Yang dikatakan pengikut ini sangat baik sekali, ini tepat adalah perbedaan antara
pelurusan Fa dan Xiulian pribadi, bersamaan juga telah memperlihatkan fondasi yang kokoh
dan berbobot di dalam Xiulian pribadi. Jika tidak memiliki kebaikan pengikut Dafa maka
bukanlah seorang Xiulian, pengikut Dafa bila tidak dapat membuktikan kebenaran Fa maka
bukanlah pengikut Dafa. Di saat menyingkap kejahatan juga adalah sedang menolong
semua makhluk hidup, dan menyempurnakan dunia diri sendiri.
Li Hongzhi
17 Juli 2001
Catatan: Tulisan ini adalah komentar terhadap sebuah artikel berjudul "Kemegahan dan
Kehormatan Dafa" yang ditulis pengikut Dafa, dipublikasikan pada tanggal 17 Juli 2001 di
situsweb Minghui.org
Dafa adalah Sempurna Harmonis
Masyarakat manusia juga adalah sebuah tingkatan yang diciptakan oleh Dafa, maka
pada tingkatan ini tentu ada kriteria hidup dari Fa yang diperuntukkan bagi semua makhluk
pada tingkatan ini, beserta prinsip-prinsip sebagai manusia pada tingkatan ini. Tetapi Triloka
adalah berbalikan dengan segala sesuatu dalam alam semesta, maka prinsip Fa juga
memberikan kehidupan pada tingkat ini prinsip-prinsip terbalik yang sesuai untuk
keberlangsungan hidup manusia, misalnya menguasai dunia dengan kekuatan militer, yang
menang memerintah negara, memperoleh makanan dengan membunuh, yang kuat menjadi
pahlawan dan lain sebagainya, bersamaan dengan konsep-konsep mengenai orang baik,
orang jahat, perang, dll; yang semuanya telah menciptakan prinsip-prinsip manusia dan
pemahaman-pemahaman manusia. Semua ini adalah salah jika diukur dengan prinsip Fa
yang lurus dari tingkat tinggi alam semesta, oleh sebab itu orang Xiulian harus melepaskan
semua sifat hati dan prinsip-prinsip manusia biasa, baru dapat berkultivasi mencapai tingkat
tinggi, baru dapat keluar dari Triloka yang berbalikan dengan alam semesta. Tapi jika
manusia biasa juga membalikkan semua pemahaman-pemahaman ini dan menggunakan
prinsip Fa yang lurus dari tingkat tinggi alam semesta untuk menentukan syarat dan
mengevaluasi umat manusia atau segala sesuatu dalam Triloka, maka Triloka akan menjadi
tempat berlakunya prinsip Fa yang lurus, dengan demikian masyarakat manusia tidak akan
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eksis lagi, dan kondisi manusia juga tidak ada lagi, akan menjadi dunia Dewa, bersamaan itu,
teka-teki manusia dan kesempatan bagi manusia untuk Xiulian akan lenyap. Ini tidak
diperkenankan, karena sampah dari kehidupan tingkat tinggi harus turun ke bawah, dan
masyarakat manusia adalah tempat pembuangan sampah dari alam semesta. Agar
makhluk-makhluk di sini dapat bertahan hidup, maka harus ada bentuk berkehidupan pada
tingkat ini, yang juga merupakan persyaratan dan kondisi untuk berkehidupan yang
diciptakan Dafa bagi semua makhluk di sini.
Pada badan langit tingkat tinggi, dunia dan kehidupan Sang Maha Sadar lahir dari
prinsip Fa yang lurus atau mencapai kesempurnaan melalui Xiulian dengan prinsip Fa yang
lurus. Segala sesuatu darinya sesuai dengan prinsip Fa yang lurus. Sang Sadar juga adalah
raja dari dunianya, tapi cara dia memerintah bukanlah seperti apa yang diperkirakan
manusia, melainkan dengan prinsip Fa lurus yang berlandaskan Sejati-Baik-Sabar, dia
membuat semua makhluk dalam dunianya menjadi baik. Sedangkan manusia menguasai
dunia dengan kekuatan militer, yang kuat menjadi pahlawan, itu adalah prinsip yang Dafa
alam semesta gariskan untuk tingkat manusia ini. Oleh karena Triloka berbalikan, maka
pemahaman dari prinsip manusia juga berbalikan jika dibandingkan dengan prinsip Fa yang
lurus dari alam semesta. Maka perilaku seperti "menguasai dunia dengan kekuatan militer
dan yang kuat menjadi pahlawan" niscaya menjadi prinsip manusia yang benar. Karena para
Dewa mendominasi segala sesuatu yang berkenaan dengan umat manusia, peperangan,
orang kuat, kemenangan dan kekalahan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh Dewa, maka
mereka yang disebut orang kuat, pahlawan juga adalah Dewa yang menganugerahinya
sebagai "pahlawan," "orang kuat," untuk dapat menikmati kemuliaan di tengah manusia, juga
merupakan penghargaan bagi manusia. Hanya orang-orang Xiulian yang berkultivasi Fa
yang lurus seyogianya ingin melompat ke luar dari prinsip ini. Dengan demikian sebagai
orang Xiulian Dafa yang berkultivasi di tengah masyarakat manusia biasa, bagaimana
menyikapi secara konkret semua hal tersebut? Jika Dafa sedang dikultivasikan di tengah
masyarakat manusia biasa dan jumlah orangnya banyak, maka harus semaksimal mungkin
menyesuaikan diri dengan masyarakat manusia biasa untuk berkultivasi; jika tidak demikian
akan mengubah masyarakat manusia biasa. Tetapi walaupun anda sekalian telah
memahami prinsip Fa yang saya ajarkan pada kalian, perihal bagaimana seharusnya
berkultivasi semaksimal mungkin menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat manusia
biasa, di saat menemui masalah spesifik tertentu, kalian masih tidak memiliki pemahaman
yang jelas akan banyak hal, seperti masalah menjadi prajurit. Menjadi prajurit niscaya akan
ikut berperang, dan berperang tentu membutuhkan pelatihan. Apa yang dilatih adalah
kemampuan untuk membunuh orang, dan juga dalam perang yang sesungguhnya akan
membunuh orang. Anda sekalian haruslah paham, bahwa ini disalahkan oleh prinsip Fa
lurus, tapi tidak disalahkan oleh prinsip manusia biasa, jika tidak demikian, maka prinsip
manusia niscaya menjadi prinsip Fa lurus. Tanpa penderitaan, manusia tidak akan dapat
menghapus karma yang telah mereka buat di tengah manusia; jika manusia tidak
membunuh, manusia tentu tidak tersedia daging untuk dimakan; dan manusia perlu makan
daging. Dari itu manusia akan membuat karma dalam proses memperoleh makanan,
sedangkan makan daging hanyalah satu aspek yang menyebabkan karma. Manusia hidup di
dunia niscaya sedang membuat karma, tergantung banyak atau sedikit. Tapi dalam dunia
manusia juga ada faktor-faktor untuk membayar karma, seperti penyakit, bencana alam dan
peperangan. Kematian yang menderita dari seseorang dalam peperangan dapat menghapus
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karma dan dosa-dosa bagi kehidupan tersebut, sehingga dalam reinkarnasi berikutnya dia
tidak memiliki karma lagi, akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Kebaikan seorang
manusia biasa tidak termanifestasi pada cara dia tidak membuat karma dalam memperoleh
makanan untuk kelangsungan hidupnya, melainkan adalah tidak memperhitungkan
perbuatan buruk orang lain, tidak mendendam dalam hati, tidak ber-iri hati, tidak dengan
sengaja membalas dendam, tidak membunuh orang, tidak membunuh kehidupan seenaknya,
dan tidak mencelakai kehidupan secara sengaja. Jika seseorang memperoleh makanan
demi kelangsungan hidup, walau membuat karma tapi tidak bersalah. Peperangan adalah
diatur oleh para Dewa, jika seseorang membunuh kehidupan yang tak bersalah bukan
dengan alasan yang tersebut di atas, maka prinsip Fa lurus dari alam semesta maupun
prinsip manusia tidak mengizinkannya; dengan demikian Dewa akan menggunakan manusia
untuk menghukum mereka yang membunuh sembarangan. Jika sebuah kehidupan yang
besar dibunuh oleh seseorang, dosa dan karmanya adalah sangat besar, terutama yang
dibunuh adalah manusia, maka jika seseorang telah membuat karma yang demikian dia
harus membayarnya. Bagi orang Xiulian, saat menempa diri dengan penderitaan di dalam
Xiulian yang berat, itu juga adalah sedang membayar karma yang dibuat pada masa lalu.
Dosa dan karma dari aspek kejiwaan yang dibuatnya dapat dibayar melalui kesulitan dan
penderitaan dalam Xiulian, sedangkan untuk kondisi buruk sesungguhnya yang dialami
kehidupan, dengan menahan penderitaan dan kerugian materi setelah mereka dibunuh,
orang Xiulian harus dalam proses menyempurnakan segala sesuatu dari dirinya,
menyelamatkan mereka atau membalas mereka dengan berkah menggunakan buah hasil
dari Xiulian-nya. Maka dilihat dari perspektif ini, kompensasi yang diterima oleh kehidupan
yang dibunuh bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka peroleh seandainya
berada di tengah manusia. Dengan demikian telah menyelesaikan jodoh pertemuan yang
buruk dengan solusi kebajikan. Sebaliknya jika orang Xiulian tidak dapat memperoleh buah
sejati dan tidak berhasil dalam kultivasi, maka di masa mendatang dia harus
menanggungnya dengan tubuh sendiri, melalui pembalasan yang berat untuk semua
kehidupan yang dia bunuh. Maka syarat di muka bagi orang Xiulian haruslah dapat
mencapai kesempurnaan. Bagi mereka yang tidak dapat mencapai kesempurnaan, jika
mereka membunuh kehidupan sambil berkata "Saya membebaskan dia dari penderitaan," itu
sebenarnya adalah menambah dosa di atas dosa. Sekarang ini pengikut Dafa juga ada yang
menjadi prajurit. Menjadi prajurit adalah profesi manusia juga, terutama di beberapa negara
tertentu, pemerintah menentukan pria dengan usia dewasa harus menjalani sekali wajib
militer. Karena kalian Xiulian di tengah manusia biasa, dalam menghadapi keadaan demikian,
jika tidak ada alasan yang khusus, kalian juga boleh menyesuaikan permintaan masyarakat
manusia biasa dalam batas maksimal. Mungkin tidak ada perang selama anda menjadi
prajurit. Teriakan-teriakan perang dalam latihan militer tidak ada unsur kebaikan, maka
pengikut Dafa boleh saja menganggapnya ditujukan pada kejahatan yang menganiaya
pengikut Dafa. Jika perang sungguh-sungguh terjadi, pengikut Dafa belum tentu ditugaskan
ke garis depan, karena kalian ada Shifu yang mengurusnya. Jika benar ditugaskan ke garis
depan, itu mungkin sama seperti hubungan takdir yang terjadi pada Milerepa, di mana
gurunya menyuruh dia melakukan tindakan buruk dengan maksud menjalin suatu akibat
yang baik. Tentu saja, saya di sini sedang mengutarakan prinsip Fa, secara umum tidaklah
demikian. Akan tetapi Fa adalah serba mampu, dalam menghadapi segala hal apapun tentu
juga sempurna harmonis tanpa cacat. Lagi pula, praktisi Xiulian bagaimanapun ada Shifu
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yang menjaganya. Segala sesuatu yang bakal dialami oleh seorang yang Xiulian niscaya
berhubungan dengan Xiulian dan pencapaian kesempurnaan kalian, jika tidak hal-hal
tersebut pasti tidak akan terjadi. Melakukan pekerjaan dengan baik di tengah masyarakat
manusia, itu bukan hanya demi Xiulian atau memperlihatkan kebaikan pengikut Dafa di
tengah manusia biasa, tapi juga untuk melindungi prinsip Fa yang diciptakan Dafa untuk
masyarakat manusia.
Sebuah pekerjaan yang stabil turut menjaga praktisi Xiulian agar dia tidak dikarenakan
masalah pangan dan tempat tinggal, masalah kelangsungan hidup, sehingga Xiulian-nya
tertangguh, agar dia dapat menyebarkan Fa tanpa khawatir, juga mengklarifikasi fakta dan
menyelamatkan orang-orang di dunia. Dalam setiap bidang usaha maupun profesi di
masyarakat seseorang dapat saja Xiulian, dan selalu juga ada orang-orang yang mempunyai
jodoh pertemuan menunggu untuk memperoleh Fa.
Li Hongzhi
30 Juli 2001
Pengikut Dafa pada Masa Pelurusan Fa
Pengikut Dafa yang tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk membela Dafa, tidak
dapat mencapai kesempurnaan, karena kalian tidaklah sama dengan Xiulian masa lalu
maupun akan datang, di sinilah letaknya keagungan pengikut Dafa. Oleh karena Shifu demi
kalian telah menanggung hampir seluruhnya yang ada dalam sejarah, dalam masa
pelurusan Fa para pengikut harus pada saat setelah berakhirnya pelurusan Fa baru dapat
meninggalkan pergi, maka pencapaian kriteria kesempurnaan diri pribadi kalian dalam
proses Xiulian jadilah sebuah proses yang penting. Jika tidak menanggung segala sesuatu
dalam sejarah untuk kalian, pada dasarnya tidak mungkin bagi kalian untuk Xiulian; jika tidak
menanggung segala sesuatu untuk semua makhluk dalam alam semesta, mereka akan
tercerai-berai sejalan dengan berlalunya sejarah; jika tidak menanggung segala sesuatu
untuk manusia di dunia, mereka akan tidak mempunyai kesempatan untuk masih berada di
dunia hingga hari ini. Dalam proses sejarah pada masa prasejarah juga senantiasa
menciptakan segala sesuatu bagi kalian dengan menyesuaikan keagungan para pengikut
dalam masa pelurusan Fa, oleh sebab itu di dalam pengaturannya, ketika kalian mencapai
kriteria kesempurnaan secara umum, kalian di dalam dunia masih akan terdapat berbagai
macam pikiran manusia biasa dan karma, tujuannya ialah sambil melakukan pekerjaan
pelurusan Fa dan mengklarifikasi fakta, juga mengumpulkan kehidupan yang dapat
diselamatkan demi kesempurnaan dunia anda sendiri, bersamaan menyempurnakan dunia
pribadi kalian juga sedang melenyapkan karma kalian yang terakhir. Berangsur-angsur
menghapus pikiran manusia, dan benar-benar melangkah ke luar dari sisi manusia. Bila
dibicarakan secara mendasar, kalian di dalam proses menjebol penganiayaan kekuatan
lama, masih harus menegakkan keagungan De nan mulia, dan pulang kembali pada posisi
kalian yang paling tinggi. Ini bukanlah masalah pencapaian kesempurnaan dari taraf kondisi
umum, bukan pula yang dapat dicapai oleh kesempurnaan biasa. Kelihatannya kalian telah
melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan demi Dafa, pada hakikatnya kalian sedang
melakukannya demi kesempurnaan dan kepulangan pribadi yang menyeluruh. Jika kalian
tidak dapat melakukan dengan baik apa yang seharusnya kalian lakukan dalam jangka
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waktu ini, maka tahap pencapaian kesempurnaan ini juga hanyalah berupa sebuah proses
Xiulian, tidak dapat secara fundamental dijadikan pencapaian kesempurnaan terakhir yang
sesungguhnya dari pengikut pelurusan Fa. Pengikut Dafa di dalam penganiayaan kejahatan
jika tidak dapat melakukan dengan baik atau mengendurkan diri, kemungkinan besar segala
usaha sebelumnya akan jadi sia-sia belaka.
Sesungguhnya, ada praktisi tertentu selalu menganggap pekerjaan menjebol kejahatan,
mengklarifikasi fakta sebagai suatu pekerjaan yang tidak sudi untuk dilakukan, seolah-olah
sedang melakukan sesuatu untuk Shifu, seolah-olah sedang mencurahkan pengeluaran
ekstra untuk Dafa. Begitu mendengar saya mengatakan bahwa kalian telah mencapai kriteria
kesempurnaan, merasa seperti melepaskan beban berat, lalu mengendurkan diri, tidak ingin
melakukan sesuatu lagi, bukan malah menganggap masalah yang begitu sakral yang Shifu
katakan kepada kalian sebagai pendorong untuk maju lebih gigih. Jika kalian hingga kini
masih belum jelas apa artinya pengikut pelurusan Fa, maka tidak akan dapat melangkah ke
luar dari penderitaan dewasa ini, akan dapat terbawa oleh pikiran dunia manusia yang
mendambakan kenyamanan hingga menimbulkan kesadaran yang sesat. Shifu selalu sangat
sedih terhadap mereka yang jatuh ke bawah, sebagian besar hancur terbawa oleh pikiran
semacam ini. Apakah kalian tahu? Pengikut pelurusan Fa jika tidak mampu melewati masa
pelurusan Fa maka tidak ada kesempatan lain kali lagi untuk Xiulian, sebab di dalam sejarah
kalian telah diberikan segala yang terbaik, saat sekarang di dalam Xiulian pribadi hampir
tidak menanggung penderitaan apa-apa, dan juga tidak meminta kalian sendiri menanggung
karma dosa yang sebesar langit yang kalian ciptakan dari kehidupan demi kehidupan,
bersamaan pula dengan cara yang paling cepat memberikan peningkatan bagi kalian,
mempertahankan segala sesuatu yang baik dari masa lampau kalian, dan di dalam setiap
tingkatan juga melengkapi kalian dengan sesuatu yang lebih baik, di dalam Xiulian secara
terus-menerus memberi kalian segala sesuatu yang paling agung dari setiap taraf kondisi,
setelah mencapai kesempurnaan akan memungkinkan kalian kembali pada posisi dari taraf
kondisi kalian yang tertinggi. Ini adalah yang boleh diketahui oleh kalian, namun yang lebih
banyak lagi kalian sekarang tidak diperkenankan mengetahuinya. Keagungan pengikut Dafa
adalah karena kalian berada bersamaan dengan masa Shifu meluruskan Fa, dan dapat
membela Dafa. Jika kelakuan sendiri sudah tidak layak sebagai pengikut Dafa, coba anda
semua pikirkan, di dalam gelora belas kasih dan karunia Buddha yang tidak pernah ada
sejak terciptanya langit dan bumi, jika masih tidak dapat melakukan dengan baik, bagaimana
mungkin masih ada kesempatan lain kali lagi? Xiulian dan pelurusan Fa adalah serius,
dapatkah menyayangi jangka waktu ini, sesungguhnya adalah dapatkah bertanggung jawab
terhadap diri sendiri. Jangka waktu ini tidak akan lama, namun dapat menempa keagungan
De Sang Maha Sadar, Buddha, Tao, Dewa yang agung pada tingkat yang berbeda, hingga
penguasa pada tingkat yang berbeda, juga dapat membuat seorang praktisi Xiulian yang
mengendurkan diri hancur dalam waktu sesaat dari tingkatan yang telah sangat tinggi. Hai
para pengikut, majulah dengan gigih! Segala sesuatu yang paling agung dan paling indah
semua tercipta di tengah derap langkah kalian dalam membuktikan kebenaran Dafa.
Sumpah janji kalian akan menjadi kesaksian bagi kalian di kemudian hari!
Li Hongzhi
15 Agustus 2001
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Selingan Dua-Tiga Patah Kata Pula
Artikel "Orang Baik" tidak banyak pembicaraan namun telah mengungkapkan sebuah
prinsip. Pikiran lurus yang teguh tak terhancurkan terhadap prinsip kebenaran alam semesta
telah membentuk tubuh intan yang kokoh bagaikan batu karang dari pengikut Dafa yang
bajik, membuat segenap kejahatan kecut gemetar, cahaya kebenaran yang dipancarkan ke
luar membuat unsur pikiran yang tidak lurus dari semua kehidupan tercerai-berai. Seberapa
kuat pikiran lurusnya, sebegitu besar pula keampuhannya. Pengikut Dafa benar-benar
sedang melangkah ke luar dari manusia biasa.
Li Hongzhi
8 September 2001
Catatan: Tulisan ini adalah komentar terhadap sebuah artikel berjudul "Selingan Dua-tiga
Patah Kata: Orang Baik" yang ditulis pengikut Dafa, dipublikasikan pada 8 September 2001
di situsweb Zhengjian.net
Jalur
Belajar Fa dan Xiulian adalah urusan pribadi masing-masing. Tetapi seringkali ada
banyak praktisi yang selalu menjadikan orang lain sebagai contoh, melihat bagaimana orang
lain berbuat, diri sendiri mengikutinya. Ini adalah tingkah laku tidak baik yang terpupuk di
antara manusia biasa. Sebagai orang Xiulian tidak mempunyai contoh. Jalur yang ditempuh
setiap orang berbeda, karena setiap orang fondasinya berbeda, besar kecilnya dari berbagai
macam keterikatan berbeda, karakteristik jiwanya berbeda, pekerjaannya di tengah manusia
biasa berbeda, lingkungan keluarganya berbeda dan faktor-faktor lainnya. Semua ini telah
menentukan perbedaan jalur Xiulian setiap orang, perbedaan kondisi dalam melenyapkan
keterikatan hati, dan perbedaan tingkat ujian yang harus dilewati. Oleh karena itu dalam hal
manifestasi, sangat sulit untuk menemukan jalur yang telah dimuluskan oleh orang lain, dan
lebih-lebih tidak mungkin menumpang kendaraan searah mengikuti orang lain. Jika memang
benar ada jalur yang telah dimuluskan dan kendaraan yang searah, maka itu pasti sudah
bukan Xiulian lagi.
Sejak Dafa mulai diajarkan, ada orang yang selalu mengamati. Bagaimana orang lain
berbuat, saya juga berbuat begitu, namun tidak mengukurnya dengan Dafa apakah itu betul
atau salah. Melihat ada orang yang sembuh penyakitnya dengan berkultivasi Dafa, dirinya
juga menggebu-gebu; melihat ada orang yang tidak berlatih, dirinya juga goyah; melihat ada
ratusan juta orang yang berkultivasi Dafa di seluruh negeri, maka beranggapan itu pasti baik,
lalu ikut mempelajarinya; melihat kejahatan mulai menindas dan menganiaya Dafa, siaran
televisi sedang membuat kebohongan untuk memfitnah Dafa, maka dirinya mulai goyah,
hatinya pun resah. Xiulian memang sulit, kesulitannya terletak pada walaupun langit runtuh
bumi terbelah, kejahatan menganiaya dengan beringas, di saat hidup dan mati dipertaruhkan,
anda masih dapat dengan teguh terus melangkah maju di atas jalur Xiulian anda ini, hal
apapun dalam masyarakat manusia juga tidak dapat mengganggu derap langkah anda di
atas jalur Xiulian.
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Pengikut Dafa dewasa ini sedang berada dalam masa pelurusan Fa, penampilan
kekuatan lama telah membentuk ujian yang paling fundamental dan paling berat bagi
pengikut Dafa, dapat atau tidak dilalui, itu adalah realisasi bagi Dafa dan setiap pengikut
Dafa apakah dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, apakah dapat melangkah ke
luar membuktikan kebenaran Fa di tengah penumpasan kejahatan, yang mana telah menjadi
kesaksian perihal hidup dan mati, menjadi pembuktian apakah dapat menyempurnakan diri
sebagai pengikut pelurusan Fa, juga telah menjadi perbedaan antara manusia dengan Dewa.
Sebagai pengikut Dafa, melindungi Fa sudah memang seharusnya. Maka saat sekarang di
dalam sejarah benar-benar telah terjadi penganiayaan Dafa oleh kejahatan, khusus dalam
menghadapi penganiayaan, pengikut Dafa pasti akan ke luar membuktikan kebenaran Fa.
Dengan demikian ada praktisi melihat orang lain melangkah ke luar membuktikan kebenaran
Fa, dirinya juga mengikuti; melihat orang lain tidak ke luar, dia juga tidak ke luar; ketika
dipukuli, disuruh apa yang disebut "mengubah pendirian," melihat orang lain tunduk pada
tekanan kejahatan lalu telah menulis sesuatu yang disebut jaminan untuk tidak Xiulian lagi,
dikarenakan tidak dapat memahami atas dasar Fa, dia juga ikut menulisnya. Sebagai
seorang yang Xiulian, titik noda ini jika tidak dapat dicuci bersih, dapatkah anda bayangkan
apa arti di balik semua itu? Dewasa ini penganiayaan jahat tersebut adalah sesuatu yang
dipaksakan oleh kekuatan lama kepada Dafa dan para pengikut, segala sesuatu yang
dilakukan khusus berkaitan dengan anti penganiayaan, bukankah itu justru merupakan
penampilan yang paling agung dari pengikut Dafa demi tanggung jawabnya terhadap Dafa
dan diri sendiri? Di dalam sejarah yang bobrok, penganiayaan kekuatan jahat terhadap
orang Xiulian juga bukan yang pertama kali. Bukankah ini merupakan kejadian ulang dari
apa yang dialami Yesus pada waktu itu? Bukankah Buddha Sakyamuni juga mengalami hal
yang sama? Jika dikatakan benar ada jalur yang dapat digunakan sebagai referensi, maka
apa yang dialami oleh para Sang Sadar sebelumnya dalam hal ini, bukankah berarti sama
telah terjadi seperti kejahatan sekarang ini? Walaupun terdapat perbedaan pada
penampilannya secara konkret, namun tujuannya semua adalah ingin menghancurkan tekad
praktisi yang Xiulian Fa ortodoks. Dahulu di dalam Xiulian biasa pada umumnya dalam
sejarah, kehidupan-kehidupan negatif benar-benar telah memerankan fungsinya sebagai
batu penguji bagi praktisi Xiulian dalam hal apakah dirinya dapat mencapai kesempurnaan.
Seandainya pasir maka pasti akan tersisihkan, sedangkan perbedaannya pada hari ini ialah
badan langit sedang diluruskan Fa, mahacakrawala sedang direkonstruksi, segala sesuatu
yang disebut ujian terhadap Dafa adalah mengganggu pelurusan Fa, lagi pula mereka yang
terlibat dalam penganiayaan juga secara khusus bertujuan merusak Dafa. Walaupun dahulu
segala sesuatu yang dilakukan oleh kekuatan lama terhadap orang Xiulian di dalam sejarah
dapat memerankan fungsi tertentu, namun jika seperangkat perbuatan ini dipergunakan
dalam pelurusan Fa, bukan saja tidak dapat memenuhi standar tuntutan Dafa, tapi juga
merupakan gangguan dan perusakan yang serius terhadap pelurusan Fa. Sekarang ini bagi
kekuatan lama memang adalah diberantas secara tuntas, biarpun yang terlibat adalah
kehidupan positif maupun negatif. Kehidupan jahat yang terlibat di dalamnya semua sedang
disingkirkan di tengah pelurusan Fa, biarpun berapa tinggi tingkatannya. Bagi pelurusan Fa
dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan Xiulian pada umumnya. Saat ini, khusus
dalam menghadapi penganiayaan kejahatan, dalam pengikut Dafa mengklarifikasi fakta, ada
praktisi juga melihat pada orang lain. Bagaimana seharusnya berbuat di hadapan
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penderitaan, semua itu harus disadari oleh diri sendiri. Setiap peningkatan merupakan
meningkatnya buah status yang disadari dan dibuktikan diri sendiri.
Jalur yang ditempuh oleh seorang pengikut Dafa adalah sebuah sejarah yang gemilang,
sejarah ini tentu adalah dibangun atas kesadaran dan pembuktian diri sendiri.
Li Hongzhi
9 Juli 2001
Kepada Situsweb Clear Harmony Eropa
Situsweb Clear Harmony Eropa:
Salam kepada semua pengikut Dafa yang berpartisipasi dalam situsweb ini! Saya ingin
mengatakan beberapa patah kata pada kalian mengenai pengelolaan situsweb Clear
Harmony dengan baik.
Saya pikir, pertama-tama kalian harus menyadari pentingnya fungsi dari sebuah
situsweb Dafa. Ini adalah dilakukan untuk mengklarifikasi fakta, mengungkap penganiayaan
kejahatan, dan untuk menyelamatkan manusia di dunia. Bersamaan itu, kalian harus
memerhatikan fungsi media di tengah khalayak umum. Ini adalah amat penting bagi orangorang untuk mengerti fakta kebenaran Dafa, menyelamatkan orang-orang di dunia dan
mengungkap kejahatan, lagi pula pengaruhnya juga sangat besar. Oleh karena itu, di dalam
isi laporan spesifiknya harus memiliki ciri khas sendiri, lebih banyak melaporkan situasi di
Eropa, bersamaan juga harus melansir ulang beberapa laporan dan berita penting dari
situsweb Minghui 4 setiap hari, karena itu adalah informasi tangan pertama mengenai situasi
pengikut Dafa di Tiongkok.
Tubuh utama pengikut Dafa ada di Tiongkok, segala yang dilakukan oleh pengikut Dafa
di daerah lain di seluruh dunia, selain menyempurnakan segala sesuatu dari diri sendiri,
semua adalah sedang mengungkap penganiayaan terhadap Dafa dan pengikut Dafa di
Tiongkok. Maka ditinjau dari perspektif ini, situasi Dafa di Tiongkok tidak boleh sampai tidak
dilaporkan, khususnya mereka yang dianiaya hingga meninggal, serta cara-cara jahat yang
dipergunakan dalam penganiayaan, harus dilaporkan sebagai berita penting, ini tidak
memengaruhi ciri khas kalian yang mengutamakan berita Dafa di Eropa. Dalam hal jumlah
artikel, utamanya adalah mengenai Eropa, kemudian disisipkan laporan situsweb Minghui
mengenai situasi penting pengikut Dafa di daratan Tiongkok. Dengan melakukan demikian,
tidak hanya memiliki ciri khas dari situsweb Clear Harmony Eropa, juga ada berita-berita
penting tentang penganiayaan terhadap Dafa, maka penonton dan pembaca setempat akan
menaruh perhatian, bersamaan dapat mengerti situasi mengenai penganiayaan pengikut
Dafa di daratan Tiongkok dari hari ke hari.
Di atas adalah sedikit ide dari saya, jika kalian merasa punya ide sendiri dan rencana
yang lebih baik, saya juga tidak keberatan, harapan saya hanyalah agar situsweb dikelola
dengan lebih baik, dapat memerankan fungsinya untuk mengklarifikasi fakta.
Li Hongzhi
25 September 2001
4

Situsweb Minghui.org dikhususkan untuk pembaca berbahasa mandarin, sedangkan untuk yang berbahasa
Inggris merujuk pada situsweb Clearwisdom.net
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Ucapan Selamat pada Konferensi Dafa Rusia ke-II
Untuk Konferensi Dafa kedua di Rusia:
Selama masa pelurusan Fa, para praktisi telah melakukan dengan sangat baik.
Terutama praktisi Rusia, di bawah kondisi di mana rakyat Rusia dengan serius terpengaruh
oleh propaganda dari kelompok politik jahat Tiongkok, para praktisi dengan menahan
berbagai macam tekanan telah mendirikan Himpunan Dafa, yang memerankan fungsi sangat
besar dalam mengklarifikasi fakta. Semua ini luar biasa. Saya harap melalui konferensi Fa
kali ini kalian dapat lebih baik menjalankan pekerjaan klarifikasi fakta, mengungkap
kejahatan, dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Harus sering berkomunikasi dengan
praktisi daerah lain di luar negeri, saling memberi semangat, dan maju bersama-sama
dengan gigih. Shifu menanti berita yang lebih baik dari kalian.
Li Hongzhi
29 September 2001

Sejuknya Angin Musim Gugur
Orang jahat jangan terburu-buru beringas
Saat langit dan bumi cerah kembali, mereka akan masuk ke kawah mendidih
Tinju dan tendangan sulit menggoyahkan hati manusia
Angin ribut menyebabkan musim gugur makin sejuk
Li Hongzhi
25 Oktober 2001

Ramalan Fa Meluruskan Dunia Manusia
Pelurusan Fa berlangsung di dunia, Dewa dan Buddha menampakkan diri secara
nyata, sebab musabab dari benci dendam di dalam dunia yang kacau semuanya dapat
diatasi dengan solusi kebajikan, orang yang berbuat jahat terhadap Dafa jatuh masuk
gerbang tanpa kehidupan, manusia selebihnya hatinya diluruskan kembali, mengutamakan
De dan berbuat kebaikan, segala benda diperbarui, semua makhluk hidup tiada yang tidak
hormat atas budi penyelamatan Dafa. Sejagat raya bersama merayakannya, bersama
mengucapkan selamat, bersama memujinya. Masa jaya Dafa di dunia berawal dari saat ini.
Li Hongzhi
13 Desember 2001
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Foto Shifu: Mengamati Keadaan Dunia

Setelah tanggal 20 Juli tahun 1999, Shifu meninggalkan New York,
berada di tengah gunung dengan hening mengamati keadaan dunia.
Dipublikasikan pada tanggal 19 Januari 2000
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