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Ucapan Selamat kepada Konferensi Fa New York
Konferensi Fa di New York: Salam untuk anda sekalian!
Pertama saya ucapkan selamat semoga konferensi Fa sukses!
Apa yang dianugerahkan sejarah kepada pengikut Dafa adalah segala sesuatu yang
paling agung. Dewasa ini segala sesuatu yang kalian lakukan adalah yang paling sakral,
segala sesuatu yang kalian lakukan adalah demi semua makhluk hidup, segala sesuatu
yang kalian lakukan adalah sedang menciptakan masa mendatang.
Pada masa sejarah yang silam, kalian telah menciptakan kegemilangan yang
semestinya dari umat manusia; pada masa sejarah kini, Dafa menganugerahkan kepada
kalian misi penyelamatan makhluk hidup; pada masa sejarah yang akan datang, segala
sesuatu yang lurus murni dari kalian adalah jaminan bagi maha alam semesta untuk tetap
eksis takkan hancur. Tempuhlah jalan kalian dengan baik, kehidupan yang terselamatkan
akan menjadi makhluk warga bagi kalian di kemudian hari. Segala sesuatu yang kalian
lakukan adalah untuk menghasilkan segalanya dari kesempurnaan kalian.
Li Hongzhi
1 Februari 2002

Selamat Tahun Baru kepada Pengikut Dafa di Seluruh Dunia!
Li Hongzhi
11 Februari 2002

Memandang Masalah dengan Pikiran Lurus
Dewasa ini pengikut Dafa di Tiongkok Daratan menggunakan televisi untuk
mengklarifikasi fakta kepada rakyat, itu adalah mengungkap penganiayaan kejahatan,
adalah sedang menyelamatkan para makhluk yang diracuni oleh kebohongan dari kejahatan,
adalah perbuatan yang agung dan belas kasih.
Kelompok berandal politik yang jahat sama sekali tidak membicarakan hukum terhadap
pengikut Dafa, dari itu jangan lagi karena perasaan takut lalu menyangkal perbuatan
pengikut Dafa di dalam klarifikasi fakta. Walau bagaimanapun kejahatan menganiaya, yang
menanti pengikut Dafa adalah pencapaian kesempurnaan, yang menanti kehidupan jahat tak
lain hanyalah penebusan dosa yang tak kunjung akhir di dalam neraka atas segala
gangguan dan penganiayaan yang mereka lakukan terhadap pelurusan Fa dan pengikut
Dafa.
Li Hongzhi
8 Maret 2002
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Kemujuran Dafa
Sepuluh tahun meluruskan Fa, alam semesta dibentuk ulang, menyelamatkan makhluk
hidup yang tak terhitung jumlahnya dari kerusakan dan kebinasaan, menciptakan prinsip
hukum serta kebijakan tak ternilai yang sempurna harmonis tak’kan lenyap dari
mahacakrawala yang tak terukur. Ini merupakan kemujuran semua makhluk, juga
keagungan De dari semua pengikut Dafa.
Sebagai guru sepuluh tahun mengajarkan Dafa, dalam lingkup dunia manusia saja,
telah mengubah besar-besaran kejadian yang ditakdirkan akan terjadi, malapetaka komet
yang ditakdirkan dalam sejarah telah berlalu, tiga kali perang skala besar telah dihindari,
kekhawatiran akan akhir proses “Terbentuk-Bertahan-Rusak-Musnah” pada langit dan bumi
di tahun 1999 tak’kan pernah kembali lagi, Fa meluruskan dunia manusia segera berawal
saat ini. Semua makhluk di dunia akan membalas karunia penyelamatan dari Dafa dan
pengikut Dafa. Sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik sekali!
Li Hongzhi
19 Mei 2002

Komentar
Gagasan-gagasan ini sangat bagus. Apabila semua praktisi Tionghoa dapat lebih
menaruh perhatian terhadap tindak-tanduk di dalam kehidupannya sehari-hari, lebih rapi dan
bersih, dalam melakukan hal apa saja selalu memikirkan orang lain, itu barulah contoh sikap
dari pengikut Dafa. Sebagai Guru yang telah mengajarkan Fa sekian banyak tahun, juga
selalu berbuat dengan berlandaskan sikap yang bertanggung jawab terhadap masyarakat,
bertanggung jawab terhadap manusia.
Semua pengikut Dafa yang ikut duduk bermeditasi di depan kedutaan besar dan
konsulat Tiongkok sungguh luar biasa. Anda semua telah berjerih payah. Cuaca sangat
panas, harap anda semua menjaga diri dengan baik.
Li Hongzhi
21 Juni 2002
Tulisan di atas adalah komentar terhadap sebuah artikel yang dipublikasikan Minghui.org pada tanggal 21 Juni
2002, berjudul "Beberapa Pendapat Diskusi dari Praktisi yang Ikut Aksi Meditasi di Depan Kedutaan Besar atau
Konsulat Tiongkok".

Pikiran Lurus
Pengikut Dafa di masa sejarah yang spesifik ini, demi untuk mengurangi penganiayaan
kehidupan jahat terhadap Dafa dan pengikut Dafa, pemancaran pikiran lurus 1 telah
membawa efek yang sangat krusial. Sejumlah besar kejahatan diberantasnya secara tepat
1
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waktu sebelum datangnya arus pelurusan Fa, telah mengurangi banyak kerugian. Namun
kejahatan telah melihat hari kiamat mereka, penampilannya juga kian hari kian menggila.
Pengikut Dafa telah menjadi satu-satunya harapan yang ada untuk semua makhluk agar
dapat terselamatkan, dari itu agar dapat memfungsikan pikiran lurus secara lebih efektif,
anda semua di saat mengklarifikasi fakta, bersamaan harus memerhatikan pemancaran
pikiran lurus, secara tepat waktu menuntaskan kejahatan dan masalah yang ada pada diri
sendiri, agar tidak disusupi oleh kejahatan dari celah kekosongan. Dewasa ini masih ada
beberapa praktisi tidak dapat menguasai dengan baik terhadap pokok-pokok dari
pemancaran pikiran lurus, ada praktisi melakukannya sama persis seperti kondisi pada
latihan meditasi, memang ada sebagian praktisi di saat berlatih meditasi selalu berada dalam
kondisi yang mengantuk, atau kondisi yang labil kesadarannya, atau kondisi yang terganggu
serius oleh pikiran ruwet, dengan demikian tidak dapat mencapai hasil efek yang baik sekali.
Masih ada praktisi di saat memancarkan pikiran lurus, di dalam benaknya secara khusus
memikirkan satu atau beberapa oknum kejahatan, sehingga Gong dan kuasa supernatural
yang dipancarkan ke luar tidak dapat memerankan fungsi secara optimal. Tentu saja, kalau
dalam situasi yang spesifik, saat memancarkan pikiran lurus secara individu atau kolektif
yang khusus ditujukan terhadap satu atau beberapa kejahatan memang harus dilakukan
demikian, lagipula kekuatan yang terkonsentrasi juga sangat besar, tetapi pada umumnya
saat anda semua memancarkan pikiran lurus bersama-sama setiap hari, haruslah dapat
mengejar dan mencari kejahatan dengan lingkup yang lebih besar, bukanlah setiap hari,
setiap kali harus terkonsentrasi ditujukan khusus terhadap satu atau beberapa kejahatan.
Cara melakukannyaadalah:
1. Harus memusatkan kekuatan, pikiran mutlak sadar jernih, rasional, kekuatan
pikiran terkonsentrasi dan dahsyat, memiliki kemampuan yang “hanya aku satusatunya paling hebat,” yang mampu menghancurleburkan segenap kejahatan di
dalam alam semesta.
2. Pengikut yang untuk sementara tidak dapat melihat ruang dimensi lain, di saat
setelah selesai melafal kata kunci, pusatkan kekuatan pikiran yang dahsyat membaca
sepatah huruf “Mie”.2 Huruf “Mie” dahsyatnya harus sama seperti badan langit alam
semesta begitu besar, segenap ruang dimensi tak ada yang tak terangkum, tak ada
yang terloloskan.
3. Pengikut yang dapat melihat kejahatan di ruang dimensi lain, dapat melakukannya
berdasarkan situasi yang dikuasai sendiri, pikiran lurusnya harus kuat, gunakan
kebijakan secara penuh. Satu kelurusan itu sendiri akan menaklukkan seratus
kejahatan.
4. Sewaktu memancarkan pikiran lurus mata dipejamkan atau tidak efeknya adalah
sama. Jika membuka mata haruslah dapat mewujudkan kondisi “walau melihat segala
sesuatu di ruang dimensi manusia namun seolah tidak melihat apa-apa.”
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Di saat memancarkan pikiran lurus walaupun penampakannya betapa dahsyat, pada
permukaan juga harus tetap tenang, terutama di tempat tugas atau tempat khusus, walau
tanpa gaya tangan menegakkan telapak hasil efeknya juga sama. Asalkan tetap
mempertahankan pikiran lurus yang kuat perkasa, pikirannya terkonsentrasi, dapat juga
mencapai hasil efek yang sama. Namun pada keadaan umum, hendaknya menegakkan
telapak dan membentuk isyarat tangan “bunga lotus.”
Demi untuk mengurangi kerugian, demi untuk menyelamatkan makhluk hidup,
manfaatkanlah pikiran lurus yang kuat perkasa dari pengikut Dafa! Tampakkanlah
keagungan De kalian!
Li Hongzhi
13 Oktober 2002

Salam Tahun Baru
Selamat Tahun Baru kepada pengikut Dafa di seluruh dunia!
Kalian telah melangkah melewati satu tahun lagi di tengah penderitaan, di tengah
menyelamatkan manusia dunia, di tengah semakin sadar jernih dan dewasa. Perjalanan
yang tersisa, gunakanlah pikiran lurus dan perbuatan lurus dari sisi Dewa untuk
menyempurnakan cita-cita luhur prasejarah kalian!
Jalan yang panjang sekali sudah berakhir,
Kabut yang menyelubung perlahan-lahan sirna;
Pikiran lurus memperlihatkan keperkasaan Dewa,
Kembali ke langit bukanlah sekadar pengharapan.
Li Hongzhi
31 Desember 2002

Salam kepada Pengikut Dafa di Tahun 2003
Salam Tahun Baru kepada pengikut Dafa Tiongkok Daratan!
Salam Tahun Baru kepada pengikut Dafa seluruh Dunia!
Turun ke Dunia Fana
Saat Falun berputar pasti ada yang gila-gilaan,
Kekuatan nasional dikerahkan seluruhnya, sibuk demi saya.
Dengan tenang mengamati badut kehabisan permainan iblisnya.
Hanya tinggal sisa-sisa debu bertebaran di tengah tiupan angin
Reinkarnasi selama lima ribu tahun penuh lika-liku,
Debu yang menutupi dikibas bersih, tampaklah baik buruk yang sebenarnya.
Siapa tokoh utama nan mulia di dalam pertunjukan besar ini.
4

Mengadakan sebuah perjalanan hanya demi semua makhluk hidup.
Li Hongzhi
Tanggal 29 bulan 12 tahun Ren Wu dari Kalender Imlek
31 Januari 2003

Komentar Terhadap Artikel Praktisi
Yang dikemukakan sangat bagus. Jalur Xiulian setiap orang berbeda, cara
membuktikan kebenaran Fa berbeda. Dalam lapisan masyarakat yang berbeda, profesi yang
berbeda, lingkungan yang berbeda, semuanya juga dapat Xiulian, ini adalah jalur yang
diperlihatkan oleh Dafa bagi praktisi Xiulian. Pengikut Dafa adalah satu tubuh kesatuan,
segala sesuatu yang dilakukan dalam pelurusan Fa selalu saya berikan nilai positif, semua
itu adalah sedang melakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Cara melakukan
yang berbeda memang merupakan cara pembagian tugas untuk menyempurnakan dan
mengharmoniskan secara dinamikal di dalam peredaran Fa, sedangkan keampuhan Fa
adalah manifestasi dari tubuh kesatuan.
Li Hongzhi
16 Februari 2003
Direvisi pada 8 Oktober 2005

Komentar Terhadap Artikel Praktisi
Artikel ini berpemikiran jernih, pemahamannya terhadap pelurusan Fa yang dilakukan
Shifu dan pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa sangat jelas sekali. Jika semua
pengikut Dafa dapat demikian arif dan sadar jernih, berpikiran lurus dan bertindak lurus
dalam membuktikan kebenaran Fa, kejahatan tentu tidak akan eksis, kejahatan tentu tidak
ada peluang untuk menyusup. Saya tidak memandang penting siapa yang menulis artikel ini,
asalkan hal-hal yang direfleksikan berperan aktif bagi para praktisi membuktikan kebenaran
Fa, maka saya akan memberi semangat, bahkan artikel yang ditulis oleh penentang juga
tidak masalah. Karena yang diselamatkan adalah semua makhluk hidup, sebelum
penganiayaan berakhir, selama jalan Xiulian praktisi Dafa belum selesai ditempuh, itu adalah
kesempatan, itu adalah harapan bagi manusia.
Li Hongzhi
29 Agustus 2003
Direvisi pada 8 Oktober 2005
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Komentar Terhadap Artikel Praktisi
Saya sarankan semua pengikut Dafa bacalah artikel ini.
Li Hongzhi
1 November 2003
Komentar setelah membaca artikel praktisi di hari itu yang berjudul “Buddha Emas”.

Komentar Terhadap Artikel Praktisi
Menyingkap polisi bengis dan orang jahat, dengan mengumumkan perbuatan jahatnya
di tengah masyarakat, cara demikian telah memerankan fungsi yang amat besar untuk
menggentarkan orang jahat yang tidak memiliki rasio, bersamaan juga di dalam klarifikasi
fakta yang dilakukan setempat, mendorong khalayak umum secara paling langsung
menyingkap dan mengenali penganiayaan kejahatan, sekaligus juga merupakan sebuah
cara baik untuk menyelamatkan khalayak umum yang diracuni dan dikelabui oleh
kebohongan. Saya harap semua pengikut Dafa dan praktisi baru di Tiongkok Daratan
melakukan hal ini dengan baik.
Li Hongzhi
15 November 2003
Direvisi pada 8 0ktober 2005

Salam kepada Pengikut Dafa di Hari Tahun Baru 2004
Pengikut Dafa di Tiongkok Daratan,
Pengikut Dafa di seluruh dunia:
Selamat Tahun Baru!
Pahit getir bagaikan sekilas seiring dengan waktu,
Pelurusan Fa menciptakan era baru;
Kemuliaan dan penderitaan dalam kurun waktu yang panjang,
Hanya demi saat ini merealisasi sumpah janji nan agung.
Demi semua makhluk hidup, demi membuktikan kebenaran Fa, gigih majulah di atas jalan
Dewa! Kesempurnaan abadi di masa mendatang eksis bersama dengan kemuliaan kalian!
Li Hongzhi
31 Desember 2003
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Ceramah Fa pada Konferensi Telepon Luar Negeri
Buku ini dapat memerankan fungsi tertentu dalam menyingkap penganiayaan kejahatan
terhadap para praktisi, juga dalam menyelamatkan manusia di dunia, ia boleh diedarkan di
tengah masyarakat umum, juga boleh disebarluaskan dengan penuh upaya di tengah
manusia biasa, boleh diunduh secara serial dalam situs internet tertentu untuk kalangan luar.
Akan tetapi, untuk menghindari timbulnya gangguan di antara praktisi, maka jangan
dipropagandakan di antara praktisi. Hal apa pun juga tidak boleh mengganggu bentuk
pencapaian kesempurnaan dan bentuk pembuktian kebenaran Fa dari para praktisi.
Perihal isi buku, di dalamnya ada banyak bagian ditampilkan dengan menggunakan hati
manusia biasa. Terhadap bagian yang menampilkan terubah pendirian pada kejahatan
karena keterikatan ingin menulis artikel untuk menyingkap penganiayaan, ini mutlak tidak
boleh dipropagandakan di antara praktisi. Tahukah apa yang dimaksud dengan ubah
pendirian? Sesungguhnya yang terlihat oleh Dewa adalah: keluar menyingkap penganiayaan
dikarenakan tidak sanggup menahan lagi, keinginan hati untuk keluar itu barulah benarbenar merupakan keterikatan yang tidak dapat dilepas. Pengikut Dafa dalam keadaan apa
pun juga mutlak tidak boleh berubah pendirian pada kejahatan, sekalipun untuk menyingkap
penganiayaan; menyingkap penganiayaan itu sendiri juga bukan tujuan akhir dari Xiulian
pengikut Dafa, oleh karena itu jangan membiarkan praktisi lain yang belum sepenuhnya
menyingkirkan sifat-sifat hati manusia biasa menirunya, lebih-lebih tidak boleh
dipropagandakan kepada para praktisi dalam situs intern praktisi.
Xiulian adalah hal yang serius, yang saya inginkan kalian berkultivasi menjadi Dewa,
bersamaan dapat membuktikan kebenaran Fa, dengan demikian saya baru mengajarkan
Dafa kepada kalian, memberikan kalian kemuliaan nan abadi yang belum pernah ada
sebelumnya. Bukan demi menginginkan kalian semata-mata menjadi pahlawan di tengah
manusia biasa dalam menentang penganiayaan, melainkan membuktikan kebenaran Fa di
dalam menyangkal pengaturan dan penganiayaan kekuatan lama, dengan demikian
melangkah menuju Dewa.
Li Hongzhi
19 Januari 2004

Dengan Pikiran Lurus Menghentikan Perbuatan Jahat
Dewasa ini unsur jahat yang menganiaya pengikut Dafa sudah semakin sedikit bila
dibandingkan dahulu, sedangkan orang-orang jahat dan polisi bengis masih saja berbuat
jahat terhadap pengikut Dafa, ini adalah manusia secara langsung berbuat dosa terhadap
Dewa, maka boleh menerapkan berbagai cara, seperti menyingkap perbuatan jahat dan
mengklarifikasi fakta, atau langsung menelepon dan cara-cara lain untuk menghentikannya.
Dewasa ini segala yang dilakukan oleh pengikut Dafa adalah sedang menyelamatkan
orang-orang di dunia beserta makhluk hidup, sedang menyingkap penganiayaan, sedang
menghentikan penganiayaan, oleh karena itu kita tidak dapat mengakui berbagai tindakan
7

penganiayaan dari kejahatan, lebih-lebih tidak dapat membiarkan kejahatan berbuat
semaunya menganiaya pengikut Dafa di dalam penganiayaan. Jika polisi bengis dan orangorang jahat tidak mau mendengar nasihat dan pencegahan, masih saja terus berbuat
kejahatan, maka boleh dihentikan dengan pikiran lurus. Dalam keadaan pikiran lurusnya kuat
dan tidak ada perasaan takut, pengikut Dafa dapat menggunakan pikiran lurus untuk balik
mengekang orang yang berbuat jahat. Biarpun penganiayaan berupa sengatan listrik oleh
polisi bengis atau penyuntikan obat-obatan oleh orang jahat, semua dapat dihadapi dengan
pikiran lurus agar listrik dan obat-obatan beralih mengenai tubuh si penganiaya. Dengan
menegakkan telapak tangan atau tidak, keduanya boleh saja, begitu pikiran lurus terpancar
keluar sudah cukup.
Dalam berbagai penganiayaan, demi menghentikan penganiayaan, boleh
menggunakan pikiran lurus untuk balik mengekang orang jahat, termasuk mereka yang
memukul dan menendang praktisi. Jika pikiran lurusnya kuat akan membuat pukulan dan
tendangan mengenai tubuh penganiaya sendiri, atau membuat polisi bengis, maupun orang
jahat saling bertarung, juga dapat membuat rasa sakit dan luka semuanya beralih ke tubuh
orang jahat maupun polisi bengis yang bertindak beringas, tetapi dengan prasyarat, hal ini
akan berhasil jika kalian dalam kondisi pikiran lurus yang kuat, tidak ada perasaan takut,
tidak memiliki sifat-sifat hati manusia seperti keterikatan, kekhawatiran dan rasa dendam.
Begitu pikiran terpancar keluar langsung membawa efek. Di dalam proses memanfaatkan
pikiran lurus tidak gentar dan tidak takut, selama orang jahat tidak menghentikan tindakan
biadab, pikiran lurus juga tidak dihentikan. Cara ini tidak boleh digunakan terhadap siapa pun,
hal apa pun di dunia yang berada di luar penganiayaan. Pengikut Dafa berpegang atas
dasar menyelamatkan manusia dan berbuat kebaikan, pikiran lurus yang demikian adalah
untuk menghentikan orang jahat berbuat kejahatan, juga untuk memperingatkan orang jahat
lainnya, juga agar orang-orang di dunia tidak berbuat dosa, tujuannya tetap adalah demi
menyelamatkan makhluk hidup.
Li Hongzhi
15 Februari 2004

Dengan Pikiran Lurus Memberantas Tangan Hitam
Ditinjau dari keadaan sekarang, setan busuk yang ikut serta menganiaya pengikut Dafa
sudah diberantas hingga tersisa sedikit sekali, sudah tidak dapat memerankan efek yang
begitu besar. Dalam keadaan yang demikian, berbagai jenis dewa yang memang ingin
disingkirkan oleh kekuatan lama, yang dilepas masuk dari luar Triloka pada waktu itu oleh
kekuatan lama, yang tingkatnya tidak tinggi dan telah berubah menjadi bejat, sebagian di
antaranya ada yang berwujud Buddha, Tao dan Dewa lainnya, semua itu sejak dini sudah
harus tercerai-berai dan disingkirkan di dalam proses "terbentuk-bertahan-rusak-musnah"
dari prinsip Fa lama. Tujuan kekuatan lama melepas mereka masuk ke dalam Triloka di saat
awal pelurusan Fa, adalah agar mereka mengganggu pelurusan Fa, dan ikut serta
menganiaya pengikut Dafa.
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Kekuatan lama tahu, dosa atas perbuatan-perbuatan tersebut sangat besar.
Dikarenakan mereka takut berbuat dosa secara langsung terhadap pelurusan Fa akan
dijatuhkan ke dalam neraka, maka mereka di luar Triloka menguasai dan mengendalikan
dewa-dewa bejat bagian ini (tangan hitam) yang berada dalam Triloka, tangan-tangan hitam
tersebut kemudian mengomando setan busuk mengganggu pelurusan Fa, menganiaya
pengikut Dafa. Beberapa tahun belakangan ini penganiayaan apa pun terhadap pengikut
Dafa semuanya dilakukan di bawah komando langsung oleh mereka, dosanya sudah begitu
besar tanpa batas, mereka sudah tidak mampu menanggung dosa-dosa yang mereka
lakukan.
Dimusnahkannya kekuatan lama secara menyeluruh, serta segala unsur terakhir yang
akan diberantas, semua ini berhubungan dengan dosa sangat besar dari tangan hitam.
Tangan-tangan hitam tersebut terlibat dalam gangguan terhadap segenap pengikut Dafa di
dalam segala hal besar maupun kecil, sejak para pengikut mulai masuk berkultivasi hingga
sekarang, serta gangguan dalam segala situasi terhadap pengikut Dafa di dalam Xiulian
pribadinya, tanpa ada celah yang tak disusupi. Jumlah tangan hitam sangat besar, wujud
tubuhnya di dalam ruang dimensi ini tampak sangat kecil, yang besar seperti sekeping uang
logam, yang kecil seperti ujung pena, mayoritas sebesar ujung pena. Fa yang saya utarakan
selama bertahun-tahun saya mengajar Fa, mereka dapat mendengarnya, kesempatan
senantiasa diberikan kepada mereka, namun mereka malah terus saja melakukan hal-hal
yang paling jahat. Berkat gerak maju pelurusan Fa dan perlakuan pikiran lurus dari pengikut
Dafa, setan busuk telah dimusnahkan hingga tidak mencukupi untuk dipergunakan oleh
mereka, saat demikian, tangan-tangan hitam tersebut sudah sedang melibatkan dirinya
sendiri dalam hal yang dilakukan oleh setan busuk, mereka secara langsung menganiaya
pengikut Dafa, mengganggu pelurusan Fa.
Untuk hal tersebut, segenap pengikut Dafa, praktisi baru maupun lama, di dalam
memancarkan pikiran lurus selain sasaran yang telah ditetapkan, kini langsung ditujukan
kepada tangan-tangan hitam tersebut, memberantas mereka secara tuntas. Bersamaan itu
anda sekalian saat memancarkan pikiran lurus, dituntut agar pikiran lebih terkonsentrasi,
lebih murni dan stabil, mengerahkan kemampuan yang lebih besar, mencerai-beraikan
segenap tangan hitam dan setan busuk, memberantas gangguan-gangguan terakhir yang
berada dalam ruang dimensi lain.
Jangan lagi membiarkan kejahatan menyusup celah kekosongan, jangan lagi terganggu
oleh keterikatan manusia. Lakukan dengan baik hal yang seharusnya dilakukan oleh
pengikut Dafa, tempuhlah perjalanan terakhir dengan baik, berpikiran lurus dan bertindak
lurus.
Li Hongzhi
16 Maret 2004
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Mengoreksi
Kepada Minghui.org:
Mulai sekarang semua huruf "Di(的)"3 dari kata "Mu Di(目的)"4 yang ada dalam seluruh
buku Dafa dikoreksi kembali menjadi huruf "Di( 地 )" 5 dari kata "Mu Di( 目 地 )", huruf
"Di(的)"dan "Di(地)" ini berbeda sama sekali kandungan maknanya dalam Fa, hal tersebut
diakibatkan oleh manusia modern yang menyangkal kandungan makna dari kebudayaan
Tiongkok kuno.
Masih ada misalnya "FeiChangDi(非常地)"6, "ZhenZhengDi(真正地)"7, "LiTiDi(立體地)"8
dan lainnya, penggunaan dari "Di(地)" semacam ini juga telah mengubah kandungan makna,
harus dikoreksi menjadi "Di( 的 )"barulah benar, jika yang dimaksud bukan menandakan
tempat tujuan atau suatu tempat, sebaiknya juga menggunakan "Di(的)".
Ada lagi yaitu huruf "Jin(进)"9 dari kata "Qian Jin(前进)"10, di sini bermakna melangkah
menuju ke dalam sumur (Jing( 井 )), maka sebaiknya dikoreksi dan kembali pada huruf
"Jin(進)"11 dari bentuk asli yang lebih rumit, yang menandakan semakin melangkah semakin
bagus!
Buku-buku Dafa yang sudah ada semula, pengikut Dafa boleh mengoreksinya. Setelah
dikerik menggunakan pisau kecil, lalu ditulis dengan tangan atau dicetak dengan huruf tinta,
keduanya boleh saja, tetapi sebaiknya pengikut Dafa sendiri yang mengoreksi.
Li Hongzhi
26 Maret 2004

Sadar dengan Jernih
Sebagai praktisi, jika anda berbuat tidak menuruti permintaan Shifu, ini pasti bukan
sebuah masalah yang sederhana. Kekuatan lama telah mengatur seperangkat benda
mereka bagi seluruh pengikut Dafa, jika pengikut Dafa berbuat tidak menuruti permintaan
Shifu, maka pasti adalah sedang berbuat menuruti pengaturan kekuatan lama. Kekuatan
lama pada hakikatnya adalah ujian raksasa dan kesulitan raksasa yang setiap saat
3

Di(的)-- Huruf tunggal "Di" ini berarti : milik atau kepunyaan, biasanya dibaca "De".
Mu Di (目的)-- Tujuan.
5
Di(地)-- Huruf tunggal "Di" ini berarti : tempat atau lantai.
6
Fei-Chang-Di(非常地)--Sangat.
7
Zhen-Zheng-Di(真正地) -- Dengan sungguh-sungguh.
8
Li-Ti-Di(立體地) --Secara tiga dimensi.
9
Jin(进) -- Huruf "Jin" yang sudah disederhanakan, dimana bagian kanan atasnya terdapat sebuah huruf
"Jing(井)" yang berarti sumur.
10
Qian Jin(前进) -- maju.
11
Jin(進) -- Huruf "Jin" dalam bentuk asli yang lebih rumit ditulisnya, dimana bagian kanan atasnya terdapat
sebuah huruf mirip "Jia" yang berarti bagus.
4
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mendampingi anda, yang secara khusus ditujukan terhadap pengikut Dafa di tengah
pelurusan Fa dalam hal apakah anda dapat melangkah ke luar atau tidak.
Melewati ujian penderitaan ini, ada praktisi yang masih belum sadar jernih, dengan
demikian anda akan menyia-nyiakan semua ini. Berbuat menuruti permintaan Shifu barulah
pengikut Dafa yang sedang membuktikan kebenaran Fa, sedang mengultivasi diri sendiri,
barulah pengikut Dafa yang sejati.
Li Hongzhi
08 Mei 2004
Komentar terhadap artikel praktisi

Komentar Terhadap Artikel Praktisi
Pengikut Dafa Tiongkok daratan maupun daerah lainnya di seluruh dunia, cara-cara
anti penganiayaan yang kalian lakukan di tengah penganiayaan, selalu harus memerhatikan
keselamatan pengikut Dafa Tiongkok daratan. Segala perbuatan yang berdampak negatif
bagi keselamatan pengikut Dafa semua harus dihentikan.
Li Hongzhi
31 Mei 2004
Direvisipada 8 Oktober 2005

Ucapan Selamat kepada Konferensi Fa Montreal, Kanada
Salam untuk anda sekalian! Melalui upaya yang tiada hentinya dari pengikut Dafa
selama beberapa tahun, telah membuat orang-orang di dunia semakin lama semakin sadar
di dalam kalian mengklarifikasi fakta, telah menyelamatkan semakin banyak makhluk hidup,
bersamaan juga sedang mengukir prestasi bagi masa depan pengikut Dafa. Sungguh
menggembirakan dan patut disyukuri.
Konferensi Fa kita memang sedang menarik kesimpulan secara terus-menerus. Di
dalam pembuktian kebenaran Fa, di dalam praktik nyata metode Xiulian pengikut Dafa,
masih terdapat kekurangan. Kembangkanlah pengalaman yang baik, perkuat pikiran lurus,
agar pekerjaan pengikut Dafa dapat dilakukan lebih baik.
Konferensi Fa kali ini juga adalah konferensi yang meriah dari pengikut Dafa, juga
merupakan manifestasi dari penegakan keagungan De pengikut Dafa. Jangan
mengendurkan diri, marilah kita melakukan dengan lebih baik di saat terakhir ini. Semoga
kalian sukses dengan sempurna.
Li Hongzhi
20 Juni 2004

11

Ucapan Selamat kepada Konferensi Fa Eropa di Wina
Konferensi Fa Eropa di Wina:
Salam untuk anda sekalian!
Kita harus membuat konferensi Fa diselenggarakan menjadi sebuah konferensi megah
yang menyimpulkan pengalaman, menemukan kekurangan, mengembangkan hasil yang
baik dan membangun pikiran lurus pengikut Dafa. Sayangilah segala sesuatu yang kalian
lakukan, tempuhlah lebih baik jalan berikutnya.
Shifu sedang mengamati kalian, selamanya menanti kabar baik dari kalian.
Akhirnya, saya ucapkan selamat, semoga Konferensi Fa sukses dengan sempurna!
Li Hongzhi
20 Juni 2004

Lepaskan Hati Manusia, Selamatkan Manusia di Dunia
Pengikut Dafa secara keseluruhan telah melewati tahap Xiulian pribadi, dewasa ini
berhubung arus dahsyat pelurusan Fa bergulir maju dengan pesat, sehingga tahap
pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa juga mendekati penyelesaian, sejarah akan
dengan cepat memasuki tahap baru. Mulai sekarang, terutama pengikut Dafa, praktisi baru
dan lama di Tiongkok Daratan, lepaskanlah hati manusia yang sejak lama menjadi
keterikatan, mulai dengan ketat memanfaatkan kesempatan dalam segala bidang
menyelamatkan manusia di dunia. Begitu tahap sekarang ini telah berlalu, penyingkiran
besar-besaran makhluk hidup yang pertama kali akan segera dimulai. Sebagai seorang
pengikut Dafa di masa pelurusan Fa, pembebasan pribadi bukan merupakan tujuan Xiulian,
menyelamatkan semua makhluk hidup barulah cita-cita luhur kalian di saat datang serta
kewajiban dan misi yang dianugerahkan sejarah kepada kalian di dalam pelurusan Fa, oleh
sebab itu makhluk hidup dalam jumlah besar seyogianya telah menjadi objek penyelamatan
kalian. Pengikut Dafa jangan menyia-nyiakan kewajiban mulia yang dianugerahkan kepada
kalian di dalam pelurusan Fa, lebih-lebih jangan membuat makhluk hidup dari bagian
tersebut menjadi kecewa, kalian telah menjadi harapan satu-satunya bagi mereka dalam hal
apakah mereka dapat memasuki masa mendatang, oleh sebab itu segenap pengikut Dafa,
praktisi baru dan lama, semua harus bertindak, secara menyeluruh mulai mengklarifikasi
fakta. Terutama pengikut Dafa di Tiongkok Daratan, setiap orang juga harus keluar berbicara,
seperti bunga bermekaran di mana-mana, tempat di mana terdapat manusia tidak ada yang
tak terjangkau. Setelah mengklarifikasi fakta jika ada orang yang ingin belajar Gong, harus
secepat mungkin mengatur perihal belajar Fa dan mengajar Gong, mereka adalah pengikut
Xiulian pada tahap berikutnya.
Bersamaan klarifikasi fakta, harus memerhatikan belajar Fa, jangan lagi melihat atau
menyebarkan Jingwen palsu dari setan busuk pengacau Fa yang disebarkan oleh praktisi
yang tidak sungguh-sungguh belajar Fa dan sarat dengan hati manusia, yang diperalat oleh
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kejahatan. Pertahankan pikiran lurus dan perbuatan lurus, serta pikiran yang sadar jernih,
dengan arif menyelamatkan manusia dunia secara menyeluruh.
Li Hongzhi
01 September 2004

Komentar Terhadap Artikel Praktisi
Artikel ini baik sekali. Pemahamannya tentang tujuan pengikut Dafa membuktikan
kebenaran Fa sangatlah jelas, pikiran lurusnya kuat, rasional dan jelas. Saya harap semua
praktisi Dafa di Tiongkok Daratan membacanya. Pengikut Dafa sedang membuktikan
kebenaran Fa, dan mereka tidak seharusnya terikat pada hasil rapat partai jahat itu. Karena
segala sesuatu dalam masyarakat manusia eksis demi Dafa, eksis demi kultivasi pengikut
Dafa. Biarpun sesuatu yang lurus atau yang jahat, semua hanya dapat bergerak sesuai
kebutuhan Dafa.
Li Hongzhi
19 September 2004
Direvisi pada 8 Oktober 2005

Di Dalam Pelurusan Fa Menghendaki Pikiran Lurus, Bukan Hati Manusia
Wahai pengikut Dafa yang terlampau sarat dengan hati manusia, jalan yang saya
bimbing kalian untuk dilalui adalah jalan Dewa, sedangkan ada sebagian praktisi tetap
memegang erat pada konsep manusia. Dahulu di dalam Xiulian pribadi, kalian selalu
memandang manfaat Dafa sebagai manfaat terhadap masyarakat manusia; di tengah
cobaan penderitaan, kalian memandang penganiayaan terhadap pengikut Dafa yang
dilakukan kehidupan jahat dalam alam semesta dengan memperalat orang-orang jahat,
sebagai perbuatan manusia; di tengah pelurusan Fa dan pembuktian kebenaran Fa oleh
pengikut Dafa yang dilandasi pikiran lurus, kejahatan telah diberantas hingga sangat sedikit,
dan orang-orang di dunia sudah mulai sadar, kalian sekali lagi menitipkan harapan
berakhirnya penganiayaan kepada manusia biasa.
Ini adalah pelurusan Fa bagi alam semesta, hal-hal yang terjadi di dunia hanya
merupakan manifestasi kehidupan tingkat rendah di bawah gempuran pelurusan Fa dalam
badan langit raksasa. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap Dewa? Jika tidak ada
faktor dari luar, apa yang berani dilakukan manusia terhadap Dewa? Manifestasi dari
masyarakat manusia semata-mata disebabkan pengendalian dari kehidupan tingkat tinggi.
Dibandingkan dengan pengikut Dafa yang pikiran lurusnya kuat, yang berbuat dengan baik,
apakah pemahaman dasar anda terhadap Dafa benar-benar hanya terhenti pada tingkatan
manusia ini? Jika demikian untuk apa sebenarnya kalian berkultivasi? Apakah untuk
bagaimana masyarakat manusia jadinya? Untuk bagaimana negara Tiongkok jadinya? Untuk
bagaimana jadinya sisi manusia di dunia dari pengikut Dafa? Apakah hanya untuk keadilan
di dunia bagi pengikut Dafa yang diberikan oleh orang-orang di dunia? Apakah tujuan saya
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mengajarkan Fa kepada kalian adalah demi suatu kepentingan bagi masyarakat manusia?
Saya seyogianya sedang membimbing kalian di dalam Xiulian melangkah menuju Dewa, di
dalam pemahaman berangsur-angsur melangkah ke luar dari manusia dan melampaui
manusia, mencapai peningkatan untuk kesempurnaan jiwa, demikianlah tujuannya.
Sadarlah! Jika cobaan penderitaan yang paling jahat di dalam sejarah ini juga tidak
dapat membuat kalian terbangun sadar, maka, hanya dapat menyaksikan pemandangan
menakjubkan dari pencapaian kesempurnaan pengikut Dafa di saat Fa meluruskan dunia
manusia dengan rasa terkejut dan menyesal, di tengah putus-asa yang menyesali diri sendiri
berbuat terlalu mengecewakan, ini juga merupakan sebab akibat yang ditanam oleh diri
sendiri. Saya tidak ingin mencampakkan seorang pengikut Dafa, tetapi kalian harus
meningkatkan diri sendiri di dalam belajar Fa dan Xiulian yang sungguh-sungguh! Di tengah
membuktikan kebenaran Fa menyelamatkan orang-orang di dunia, lakukan dengan baik tiga
hal yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa. Majulah dengan gigih, lepaskan
keterikatan hati manusia, jalan Dewa sudah tak terhitung jauh.
Li Hongzhi
19 September 2004

Salam
Terima kasih atas salam dan rindu dalam rangka festival Zhongqiu dari pengikut Dafa di
Tiongkok Daratan serta pengikut Dafa berbagai bangsa di seluruh dunia, bersama ini Shifu
menyampaikan beberapa patah kata kepada kalian; jalan yang ditempuh oleh pengikut Dafa
adalah jalan Dewa, dari itu jangan terpengaruh oleh perubahan situasi masyarakat manusia
biasa, manfaatkan waktu dengan ketat untuk klarifikasi fakta, menyelamatkan orang-orang di
dunia, memberantas setan-setan busuk, berpikiran lurus dan berbuat lurus. Terutama
pengikut Dafa di Tiongkok Daratan, harus menambah daya kekuatan untuk melakukan
dengan baik hal-hal yang harus dilakukan masing-masing orang, gigih maju dengan tanpa
henti.
Semoga anda sekalian bertambah pikiran lurus dalam rangka festival Zhongqiu.
Li Hongzhi
Tanggal 15 bulan 8 tahun Jiashen
(28 September 2004)

Juga Menghardik dengan Tongkat
Di dalam pelurusan Fa segala sesuatu yang terakhir dari alam semesta akan tumbuh
kembali di tengah pencerai-beraian dan penciptaan ulang, detik-detik Fa meluruskan dunia
manusia sudah semakin dekat. Selama lima tahun pengikut Dafa telah membangun
keagungan De Dewa di dalam pembuktian kebenaran Fa, telah menyelamatkan makhluk
hidup dan manusia di dunia dalam jumlah besar berkat pikiran lurus dan perbuatan lurus di
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ruang manusia ini, telah membasmi unsur-unsur kekuatan lama dan setan busuk dalam
jumlah besar, dilihat dari perwujudan masyarakat manusia biasa, telah meredam situasi
penganiayaan kejahatan, yang membuat makhluk hidup dan manusia di dunia terbebas dari
pengendalian kehidupan jahat dan unsur-unsur yang mengganggu Dafa dari ruang dimensi
lain, orang-orang mulai memerhatikan dan memikirkan dengan jernih perihal penganiayaan
ini yang ditujukan terhadap pengikut Dafa dan manusia di dunia, mulai membuat orangorang jahat di dunia yang ikut menganiaya pengikut Dafa merasa kecut di dalam hati, telah
melemahkan besar-besaran watak dasar kejahatan, bahkan ada pelaku kejahatan telah
melepaskan penganiayaannya terhadap pengikut Dafa, sehingga membuat situasi berubah
menjadi baik secara besar-besaran. Ini adalah hasil yang diwujudkan oleh pengikut Dafa
dalam pikiran lurus dan perbuatan lurus sebelum Fa meluruskan dunia manusia. Pengikut
Dafa telah menjadi kehidupan yang diciptakan oleh Dafa di dalam pelurusan Fa, yang
membuat semua Dewa memandangnya dengan tatapan baru. Jalan yang ditempuh oleh
pengikut Dafa di dalam membuktikan kebenaran Fa, yaitu di samping mengultivasi diri
sendiri, bersamaan juga menyelamatkan makhluk hidup, menyesuaikan tuntutan pelurusan
Fa dari alam semesta, mencerai-beraikan dan memberantas tangan hitam serta setan busuk,
juga berbagai unsur gangguan dan penganiayaan yang diatur oleh kekuatan lama, yang
berperan negatif terhadap pelurusan Fa, yang berbuat jahat terhadap pengikut Dafa, ini
memang adalah jalan Xiulian yang utuh dan sempurna yang ditempuh oleh pengikut Dafa,
yang menghasilkan Dewa nan agung.
Sebaliknya, mereka yang bersembunyi di rumah yang menyebut dirinya belajar Fa,
walau dengan alasan apa pun, semuanya adalah disebabkan oleh keterikatan yang tidak
dapat dilepas. Orang-orang tersebut bahkan membentuk kelompok kecil, saling menggerutu
dan melontarkan omelan di antara mereka, menyikapi dengan pasif pembuktian kebenaran
Fa dan segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa, dengan tiada hentinya mengorekngorek kesalahan dan kekurangan praktisi selama proses Xiulian, bahkan desas-desus dari
dalam maupun luar negeri, apa yang mereka lakukan adalah hal-hal yang menyenangkan
kejahatan, adalah sedang memberi bantuan kepada kejahatan di dalam penganiayaan. Ada
yang mengatakan: "Saya hanya membaca “Zhuan Falun”, tidak membaca artikel-artikel
baru." Dengan demikian apakah anda masih terhitung pengikut saya? Saya telah memberi
tahu kalian dengan jelas: Sebelum 20 Juli tahun 1999 adalah Xiulian pribadi, tahap untuk
memahami Fa, di dalam pemahaman dapat mencapai taraf kesempurnaan, tetapi ini bukan
merupakan selesainya Xiulian pengikut Dafa; lima tahun yang kemudian ini, situasinya justru
jadi berbalikan, untuk melihat siapa yang benar-benar memenuhi syarat dan siapa yang
berpura-pura, serta menyisihkan mereka yang tidak sungguh-sungguh berkultivasi, dalam
lima tahun ini bersamaan juga untuk membangun keagungan De pengikut Dafa yang sejati
berkultivasi dan menyelamatkan makhluk hidup. Mengapa sebuah kehidupan harus Dafa
dan saya sendiri yang mengajarkan dan menyelamatkan? Dikatakan secara gamblang,
kehidupan macam apa yang pantas diselamatkan oleh Dafa alam semesta? Dapatkah
kehidupan yang diselamatkan itu semata-mata demi mencapai kesempurnaan pribadi? Jika
demikian mana pantas menjadi pengikut Dafa? Apakah mereka yang bersembunyi di rumah
yang menyebut dirinya belajar Fa? Atau mereka yang hanya ingin mendapatkan sesuatu dari
Dafa, namun tidak ingin mencurahkan sesuatu untuk Dafa? Terutama di saat pengikut Dafa
berada di tengah penganiayaan, mereka yang tidak ingin mengucapkan sepatah kata adil,
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masih saja menyebut dirinya membaca buku di rumah untuk mendapatkan sesuatu dari Dafa,
orang macam apakah ini? Coba kalian sendiri yang menilai dan menentukannya.
Shifu melihat bahaya sudah datang menghampiri kalian. Saya memang tidak mengakui
pengaturan kekuatan lama, termasuk penganiayaan ini, tetapi saya tahu di dalam pelurusan
Fa, unsur-unsur lama yang digempur cepat atau lambat, di antara mereka ada yang akan
berbuat demikian. Dapat juga dikatakan, yang terbaik adalah tidak terjadi penganiayaan, jika
tidak terjadi penganiayaan saya mempunyai sebuah jalan bagi kalian untuk dilalui khusus
untuk keadaan semacam ini; namun penganiayaan telah terjadi, maka saya seyogianya
memanfaatkannya bagi pengikut Dafa untuk menyangkal penganiayaan di dalam
membuktikan kebenaran Fa, dari situ membangun keagungan De pengikut Dafa. Apakah
kalian menganggap sesuatu yang cocok dengan rasa takut kalian, keinginan kalian yang
mendambakan kenyamanan serta berbagai kehendak kalian, itu barulah jalan Xiulian dari
pengikut Dafa? Apakah kalian menganggap cara-cara kultivasi dan kepercayaan pada
agama di dalam sejarah, baru merupakan satu-satunya jalan Xiulian? Jika segala sesuatu
dalam Triloka dan sejarah manusia adalah diatur demi pelurusan Fa alam semesta, maka
keberadaan sejarah hanyalah untuk Dafa menciptakan semua makhluk dan umat manusia,
serta cara pemikiran dan kebudayaan manusia di dalam proses sejarah, dengan demikian di
saat Dafa diajarkan secara luas, pikiran manusia dapat memahami Fa, mengerti apa itu Fa,
apa itu Xiulian, apa yang dimaksud menyelamatkan semua makhluk hidup dan lain-lain,
serta berbagai bentuk Xiulian. Jika memang demikian, segala Xiulian dan kepercayaan di
dalam sejarah, bukankah demi mengukuhkan kebudayaan di dunia bagi kelak pelurusan Fa
di dalam alam semesta? Apa yang dimaksud jalan bagi manusia untuk menjadi Dewa?
Dewa di atas langit semua mengatakan bahwa saya telah meninggalkan sebuah tangga bagi
manusia untuk naik ke Surga.
Masih ada orang yang beranggapan Shifu di dalam penganiayaan ini sama juga seperti
manusia di dunia tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah kalian tahu pentolan iblis di dunia ini,
selain kekuatan lama demi memperalatnya lalu menjaminnya untuk dapat hidup sampai apa
yang disebut selesainya pengujian, bukankah dia juga bergerak di bawah komando saya?
Bukankah ada orang yang mengatakan bahwa saya menyuruh dia melompat maka dia akan
melompat, saya menyuruh dia gila maka dia akan gila, saya menyuruh dia beringas dia akan
beringas? Bukankah kalian semua tahu, saya mengatakan sedikit apa saja, menulis sedikit
apa saja, maka dia akan memimpin hampir seluruh kelompok berandal yang menganiaya
pengikut Dafa, tak peduli siang atau malam, semuanya harus terlebih dulu "mempelajari dan
mempelajari?" Dewasa ini kelihatannya dia telah disingkirkan ke samping dalam persaingan
politik, bukankah itu karena setan busuk kejahatan yang menguasai dia sudah tidak dapat
berperan lagi? Manusia baru dapat dan baru berani memperlakukannya secara demikian.
Selain fungsi pelurusan Fa yang berperan, dapatkah dikatakan semua itu bukan fungsi yang
diperankan oleh pengikut Dafa di dalam pembuktian kebenaran Fa, di dalam anti
penganiayaan, di dalam penyelamatan makhluk hidup, di dalam pikiran lurus dan perbuatan
lurus, mengungkap penganiayaan, dan menyangkal pengaturan kekuatan lama?
Ada yang anggota keluarganya dipenjara atau dianiaya di dalam penganiayaan ini,
kalian bukan bergegas bersatu padu dengan kawan-kawan menentang penganiayaan,
menghentikan penganiayaan, meringankan penganiayaan anggota keluarga, malah berdalih
16

belajar Fa di rumah, dan menyikapi segala sesuatu yang dilakukan oleh praktisi dengan
penuh gerutu. Apakah anda tahu, anggota keluarga anda selama dalam tahanan telah
berkurang atau dihentikan penganiayaannya, itu disebabkan oleh para pengikut Dafa yang
telah mengungkap dan menggentarkan kejahatan dengan menahan keberingasan dan
bahaya di tengah anti penganiayaan? Ketika mereka dilepas ke luar, apakah anda punya
muka untuk menemui mereka? Anda telah berbuat apa bagi mereka? Orang Xiulian bukan
Dewa yang sedang Xiulian, di dalam proses Xiulian siapa pun ada kesalahan, kuncinya ialah
bagaimana menyikapinya. Ada orang yang dapat mengenali, ada orang yang tidak dapat
mengenali, juga ada orang yang tidak ingin mengenali karena terikat pada rasa takut dan
berbagai faktor lainnya. Xiulian bukanlah melakukan perjuangan politik manusia biasa, lebihlebih bukan persaingan kekuasaan dan kepentingan. Konsep-konsep dan kebiasaan buruk
yang terpelihara di tengah masyarakat manusia biasa dan lingkungan birokrasi, semuanya
bahkan dipandang hina di tengah manusia biasa, maka lebih-lebih harus disingkirkan di
dalam Xiulian.
Xiulian adalah manusia ingin naik ke Surga dan menjadi Dewa, jika tidak sulit apakah
dibenarkan? Dahulu dalam agama Buddha ada sebutan "hardikan tongkat," dari itu saya
seyogianya juga menghardik dengan tongkat kepada mereka yang tidak mau berusaha,
yang berjalan sampai tepi jurang berbahaya.
Li Hongzhi
11 Oktober 2004

Kepada Konferensi Fa Eropa Tahun 2005
Segenap pengikut Dafa yang hadir dalam konferensi, salam untuk anda sekalian!
Pengikut Dafa Tiongkok Daratan dalam penganiayaan yang dialaminya selama lima
tahun lebih, pengikut Dafa Eropa dan pengikut Dafa seluruh dunia di dalam menyingkap
penganiayaan, mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan makhluk hidup, telah melakukan
apa yang seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa. Dikarenakan upaya giat bersama dari
para pengikut Dafa, fakta sebenarnya telah tampak gamblang di atas dunia, kejahatan juga
akan tiada tempat untuk bersembunyi. Ini sepenuhnya telah memanifestasikan keagungan
pengikut Dafa yang berkultivasi Fa lurus dan berkeyakinan lurus.
Anda sekalian teruslah giat berupaya! Tujuan akhir dari sejarah manusia bukanlah bagi
manusia untuk menjadi manusia, sejarah manusia juga bukan merupakan taman bersukaria
bagi kejahatan untuk bertindak beringas. Sejarah manusia adalah dibangun demi pelurusan
Fa, hanya pengikut Dafa baru pantas menampakkan kegemilangan di tempat ini.
Sekali lagi saya mengucapkan selamat, semoga konferensi Fa pengikut Dafa sukses.
Li Hongzhi
15 Januari 2005
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Bukan Berpolitik
Mengenai masalah penganiayaan Falun Gong oleh partai komunis, selama beberapa
tahun ini, ada banyak orang Tionghoa yang tidak mengerti fakta sebenarnya selalu
beranggapan bahwa penganiayaan memang sudah semestinya, penyebabnya ialah partai
tersebut di dalam penguasaannya terhadap negara Tiongkok selama setengah abad telah
mengindoktrinasi seperangkat kebudayaan partai dari partai tersebut kepada orang-orang
Tionghoa, yang membuat orang-orang Tionghoa di saat memandang masalah, memikirkan
masalah juga dalam perilakunya sebagai manusia, selalu mengikuti jalan pikiran yang
berpijak di atas kebudayaan partai tersebut, yang memang sengaja diciptakan. Orang-orang
Tionghoa yang telah diubah dengan pikiran semacam ini, cara mereka memandang masalah,
memikirkan masalah, juga pola tingkah-lakunya, sudah sama sekali bukan seperti manusia
yang wajar. Di bawah efek dari kebudayaan partai semacam ini, orang-orang sekali
berbicara tentang negara asing, yang dijadikan titik tolak dalam kesadarannya ialah "negara
kapitalis yang beroposisi dengan partai komunis," sesungguhnya mereka barulah bentuk
masyarakat yang wajar dari masyarakat manusia. Sekali ada orang yang membicarakan
tentang masalah yang eksis dari negara Tiongkok, titik tolak dari kesadaran orang-orang
Tionghoa dalam memandang masalah tersebut ialah "kekuatan anti Tionghoa." Bahkan di
saat ada orang sekali berbicara tentang "Partai Komunis Tiongkok (PKT)," maka ada yang
beranggapan yang sedang dibicarakan adalah negara Tiongkok. Sekali ada orang berbicara
tentang "bangsa Tionghoa," maka juga ada yang merancukannya menjadi satu dengan
"PKT" di dalam pikirannya. Yang lebih parah lagi, setiap kali di saat akan menyelesaikan
suatu masalah, yang pertama-tama dipikirkan ialah menguasai seseorang, dengan
seperangkat cara memaksa, menyerang, mengadakan kampanye, melakukan penindasan
dan pertempuran.
Dewasa ini PKT sedang berada dalam jalan buntu tanpa harapan, dilanda kebobrokan
total dan krisis yang terselubung di mana-mana, di saat orang-orang Tionghoa semua
sedang mencaci partai komunis, mereka juga adalah menentang partai tersebut di bawah
kesadaran budaya yang diciptakan oleh partai tersebut. Sesungguhnya masih memandang
partai tersebut dalam basis kebudayaan partai. Bahkan ada yang di dalam pikirannya
beranggapan "jika tidak ada partai komunis apakah negara Tiongkok masih dapat eksis."
Dalam kebudayaan bangsa Tionghoa selama lima ribu tahun, dinasti mana yang setelah
berlalu tidak diikuti dengan datangnya satu dinasti berikutnya? Partai komunis di negara
Eropa Timur telah tercerai-berai, negara-negara tersebut sekarang bukankah baik-baik saja?
Jangan lupa bahwa masyarakat manusia dikendalikan oleh Dewa, jika Dewa menghendaki
manusia supaya kacau maka manusia niscaya menjadi kacau, jika tidak menghendaki maka
siapa pun juga tidak dapat membuatnya kacau.
Setelah orang Tionghoa tiba di masyarakat Barat, orang-orang di sana dibuat tidak
mengerti dengan perkataan dan kelakuan mereka, selalu dirasakan aneh; saat pimpinan
PKT berkunjung ke luar negeri, perkataan dan kelakuan mereka membuat orang-orang Barat
merasa ada masalah pada rasio mereka. Kebudayaan partai semacam ini telah membuat
pikiran dan budaya orang-orang Tionghoa menyimpang sampai taraf macam apa? Bahkan
orang-orang dalam tingkat pusat PKT sendiri juga tidak dapat melepaskan diri dari
penyimpangan pikiran, perilaku dan budaya semacam ini. Dikarenakan penyimpangan
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pikiran manusia semacam ini, juga telah memudahkan PKT menemukan alasan yang sah
bagi berbagai penindasan mereka yang tiada hentinya terhadap rakyat Tiongkok. Kendati
hari ini di saat slogan "partai kami selalu benar" sudah tidak efektif lagi, untuk dapat
mempertahankan kedudukan yang legal dari kekuasaan PKT, mereka sekali lagi
mengalihkan kerancuan semacam ini dengan memanfaatkan dan membangkitkan gairah
patriotisme orang-orang Tionghoa, tiada hentinya menggembungkan rasa patriotisme
mereka, merancukan pengertian "tidak ada partai komunis maka tidak ada negara
Tiongkok," "mencintai negara adalah mencintai partai," "mencintai partai adalah mencintai
negara." Dengan tiada hentinya merancukan pikiran orang-orang, mengelabui orang-orang
Tionghoa secara berulang-ulang.
Setelah kegagalannya dalam penganiayaan terhadap Falun Gong, mereka melontarkan
lagi "Falun Gong bersekongkol dengan kekuatan anti Tionghoa." Setelah Falun Gong
menyingkap fakta penganiayaan PKT, mereka lagi-lagi menghasut rakyat dengan
mengatakan "Falun Gong tidak mencintai negara," sehingga praktisi Falun Gong di dalam
menyingkap penganiayaan, di dalam mengklarifikasi fakta benar-benar telah melihat, ada
sebagian orang Tionghoa bahkan mendengar pun tidak mau – mereka benar-benar
menganggap apa yang dikatakan oleh partai pasti benar, apa yang dikatakan oleh
pemerintah PKT pasti benar, menganggap Falun Gong benar-benar adalah seperti apa yang
dipropagandakan oleh PKT.
Dafa adalah demi menyelamatkan manusia, pengikut Dafa adalah belas kasih. Demi
masa depan manusia, mereka memberi tahu fakta sebenarnya kepada orang-orang di dunia,
supaya orang-orang dapat melihat dengan jelas jahatnya penganiayaan ini, juga untuk
menghentikan penganiayaan ini. Tetapi di tengah propaganda kebohongan PKT yang
"bersuara tunggal." yang merambah langit dan menyelimuti bumi, benar-benar ada sebagian
orang telah dikelabui oleh propaganda rekayasa dari PKT. Di antaranya termasuk orangorang yang telah mengalami berkali-kali kampanye, bahkan mereka yang pernah dianiaya
kemudian berteriak bahwa dirinya teperdaya, juga ada sebagian orang yang begitu
dilahirkan hingga dewasa dididik dalam kebudayaan partai. Tetapi di antara mereka betulbetul banyak sekali adalah orang baik dan orang yang mempunyai dasar bawaan baik.
Namun nalar pikiran orang-orang tersebut sepenuhnya telah terpikat oleh pendidikan
propaganda dari partai tersebut.
Dalam situasi semacam ini apa yang dapat dilakukan? Hanya dengan menelanjangi
habis-habisan partai jahat yang menganiaya pengikut Dafa ini, agar orang-orang Tionghoa,
orang-orang di dunia melihat sejenak partai yang mereka percayai, yang selalu
mempropagandakan dirinya "Agung, Mulia dan Benar," sebenarnya merupakan barang
semacam apa. Setelah surat kabar "Dajiyuan" memuat "Sembilan Komentar Mengenai
Partai Komunis," PKT mulai lagi berbohong dan menipu, dengan mengatakan "Falun Gong
berpolitik." Memang begitu, asalkan siapa saja membicarakan partai tersebut, maka
langsung disandangkan etiket berpolitik, untuk mengelabui orang-orang Tionghoa.
Sesungguhnya kesan yang menakutkan dan makna negatif dari "berpolitik" semuanya juga
merupakan kebudayaan partai yang diindoktrinasi oleh partai tersebut kepada orang-orang
Tionghoa. Selain negara komunis, istilah “politisi” sepertinya masih merupakan sebuah
sebutan yang derajatnya sangat tinggi.
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Falun Gong tidak berpolitik, ini telah terbukti dalam realita, juga telah dikenali oleh
orang-orang di dunia. Jika menghentikan dan menyingkap orang jahat beserta penganiayaan
PKT dikategorikan sebagai berpolitik, bila begitu ya jelaskan saja secara tuntas apa itu Falun
Gong, apa itu partai komunis, mengapa partai komunis menganiaya Falun Gong. Perihal apa
itu Falun Gong, pengikut Dafa di dalam mengklarifikasi fakta dengan segenap upaya sudah
memberi tahu orang-orang di dunia, orang–orang di seluruh dunia juga sudah mengetahui.
Dengan demikian juga menyuruh orang-orang di dunia melihat apa itu partai komunis,
mengapa ia menganiaya Falun Gong. Sesungguhnya ini adalah upaya menghentikan
penganiayaan, bukan berpolitik, kita juga tidak mempunyai rencana untuk mencapai sesuatu
dalam politik. Kita adalah orang Xiulian, adalah orang yang melangkah di atas jalan Dewa,
adalah melampaui duniawi, tidak mengharap juga tidak mengejar berbagai reputasi dan
kepentingan di atas dunia. Penyingkapan terhadap orang jahat dan partai jahat, adalah
untuk menghentikan penganiayaan jahat, adalah untuk menyadarkan dan menolong
makhluk hidup yang dikelabui oleh kejahatan.
Supaya orang-orang di dunia yang telah kehilangan arah di dalam kebudayaan partai
tidak dibuat menjadi salah paham, saya pernah memberi tahu pengikut Dafa di Tiongkok
Daratan bahwa di dalam klarifikasi fakta jangan melibatkan "Sembilan Komentar", akan
tetapi situasi pelurusan Fa bergerak maju dengan sangat cepat, keadaan pengikut Dafa
membuktikan kebenaran Fa juga sedang berubah. Akhir-akhir ini propaganda kebohongan
PKT sekali lagi meniupkan desas-desus "bakar diri" dan lainnya, serta menyebarkan
"Sembilan Komentar" palsu, untuk meracuni orang-orang di dunia lebih dalam, hal ini
menyebabkan rintangan lebih lanjut bagi klarifikasi fakta dan penyelamatan manusia. Agar
orang-orang di dunia memahami watak dasar partai jahat dan mengapa dia menganiaya
pengikut Dafa, maka bagi orang-orang di dunia untuk memahami "Sembilan Komentar"
niscaya sudah menjadi sesuatu yang dibutuhkan.
Sesungguhnya orang Tionghoa sekarang ini apakah masih ada satupun yang percaya
komunisme? Bahkan pentolan iblis dan anggota sentral partai yang menduduki jabatan saat
ini, juga tidak dapat ditemukan seorangpun yang benar-benar percaya partai komunis.
Semenjak partai tersebut dan pentolan iblis meneriakkan "taklukkan Falun Gong," mulai
detik itu, para Dewa telah memvonis dia menjadi tercerai-berai dan musnah; dewasa ini para
Dewa sedang memusnahkan segala unsur dari partai tersebut secara menyeluruh. Siapa
yang masih ingin dijadikan kambing hitam pada saat kritis terakhir ini untuk dosa-dosa yang
dilakukan partai komunis selama seratus tahun lebih di dalam sejarah? Partai komunis telah
menuntun pergi keledai, sekarang masih berperan sebagai pencabut tiang pasak, dia pasti
telah mabuk dengan kekuasaan dan nafsu. Sesungguhnya yang dimaksud menyingkap roh
jahat komunis bukan berarti manusia. "Sembilan Komentar" adalah untuk menolong segala
makhluk hidup yang telah diracuni oleh kejahatan, juga termasuk orang-orang dari partai
komunis dan lembaga kekuasaan tertinggi dari PKT serta manusia umum di dunia, tujuannya
ialah agar makhluk hidup berbagai kalangan semuanya melihat jelas unsur apa yang berada
di belakang partai komunis.
Sesungguhnya manusia di dunia hidup demi kekuasaan, demi kepentingannya di atas
dunia bukan merupakan kesalahan besar, mengapa justru harus menyatukan barisan
dengan kejahatan yang meracuni kita sebagai manusia? Wahai manusia, sadarlah! Jika
tujuan kalian untuk menjadi manusia benar-benar telah tersesat, itu barulah yang paling
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mengerikan! Jika manusia di dunia benar-benar sedang menanti dan mencari jalan untuk
pulang, maka bangkitlah dengan akal budi!
Saya juga memberi tahu manusia di dunia sebuah kebenaran: Di saat Dewa atau
Buddha turun ke bumi, mengajarkan Fa ortodoks secara terbuka, pasti akan ada iblis kacaubalau yang mengganggu. Berbagai legenda, berbagai peristiwa yang tersiar dalam agama
mungkin sedang terjadi, jangan sampai watak sejati anda terhalang oleh konsep manusia,
lebih-lebih jangan berbuat dosa terhadap orang-orang yang melangkah di atas jalan Dewa.
Li Hongzhi
26 Januari 2005

Salam Tahun Baru
Pengikut Dafa di Tiongkok Daratan, pengikut Dafa di seluruh dunia, selamat Tahun
Baru! Tahun YiYou sudah mulai, dalam satu tahun ini, arus dahsyat pelurusan Fa akan
membawa perubahan bagi manusia. Oleh sebab itu, anda sekalian harus lebih baik lagi
melakukan tiga hal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa, lepaskan keterikatan, jangan
menggunakan hati manusia dalam memandang penganiayaan yang semestinya dikenali
dengan jelas oleh pengikut Dafa, serta wajah asli dari partai jahat yang menganiaya kita.
Kita tidak terlibat dalam politik, kita tidak berkonfrontasi secara berhadapan dengan
agama sesat sesungguhnya dari umat manusia, lebih-lebih tidak akan menghendaki suatu
kekuasaan dari manusia. Di tengah penganiayaan harus mengenali dengan jelas bahwa kita
sedang menyelamatkan orang-orang di dunia yang telah disesatkan oleh budaya partai,
karena orang-orang dari bagian tersebut telah memercayai agama sesat ini hingga tidak
mau lagi mendengarkan fakta sebenarnya; bersamaan itu juga agar praktisi yang tidak
menyadari secara jernih berkaitan hal ini, supaya mengenali dengan jelas watak hakiki
kejahatannya, ini juga merupakan hati manusia yang harus dilepas serta langkah yang harus
ditempuh di dalam membuktikan kebenaran Fa. Jangan menggunakan konsep manusia
untuk menilai pelurusan Fa dan bentuk Xiulian pengikut Dafa, jangan selalu menggunakan
hati manusia sehingga memperpanjang proses peningkatan pemahaman kalian. Kalian
adalah manusia yang melangkah di atas jalan Dewa, setiap keterikatan juga merupakan
rintangan.
Jalan yang Shifu hendaki kalian untuk ditempuh pasti adalah lurus. Saya berharap anda
sekalian menempuh hingga selesai jalan menuju kesempurnaan ini secara sadar jernih dan
rasional di dalam pikiran lurus.
Li Hongzhi
Tanggal 1 Bulan 1 Tahun YiYou
9 Februari 2005
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Memutar Roda kepada Dunia Manusia
Pengikut Dafa yang tidak pernah hidup di Tiongkok Daratan sulit sekali memahami
dunia Partai Komunis Tiongkok (PKT), terutama terhadap pengikut Dafa yang keluar dari
Tiongkok Daratan dan pengikut Dafa di Tiongkok Daratan, di saat mereka menyatakan
mundur dari berbagai organisasi PKT, melihat ada banyak pengikut Dafa adalah anggota
partai, mereka tidak dapat memahami, beranggapan bagaimana mungkin pengikut Dafa
adalah anggota partai? Terutama pengikut Dafa dari negara yang bukan komunis lebih-lebih
tidak mudah memahami. Sesungguhnya di Tiongkok Daratan, pengikut Dafa di saat sebelum
Xiulian juga hidup dalam pendidikan kebudayaan partai. Saat itu di daratan, negara Tiongkok
berarti PKT, golongan masyarakat tingkat menengah ke atas di Tiongkok sudah seharusnya
adalah golongan dari anggota partai, ini sudah merupakan semacam bentuk masyarakat
yang wajar. Dikarenakan situasi yang demikian, banyak orang yang masuk partai bukan
untuk menjadi sebuah elemennya, lebih-lebih bukan benar-benar percaya kepadanya, itu
adalah jalan keluar satu-satunya bagi orang-orang untuk hidup di dalam masyarakat tersebut.
Ini seolah-olah merupakan jalan yang harus dilalui oleh orang-orang di Tiongkok, jika
bertolak belakang maka dikategorikan sebagai anasir yang berpikiran tidak sepaham,
niscaya adalah objek yang dipertentangkan oleh PKT. Tentu saja, tidak termasuk penganut
partai yang benar-benar jahat itu. Lagi pula ada sebagian orang bukan masuk atas kehendak
sendiri, banyak yang masuk secara pasif, atau masuk secara kolektif dalam seluruh jajaran
tempat kerja. Meskipun pengikut Dafa menyatakan mundur dari PKT, sesungguhnya mereka
sejak dini sudah bukan anggota partai maupun liga pemuda, karena menurut ketentuan PKT,
selama enam bulan tidak menyetor iuran partai akan dikategorikan mengundurkan diri
secara otomatis. Pada tahun 1999 di saat PKT mulai menganiaya Falun Gong, bukankah ia
pernah mengatakan bahwa saya pernah masuk dalam liga pemuda? Sesungguhnya pada
saat itu di seluruh jajaran tempat kerja akhirnya hanya tersisa dua orang yang bukan
anggota partai atau liga pemuda, saya adalah satu di antaranya. Ketika itu dari tempat kerja
ditentukan, setiap orang harus bergabung masuk dalam organisasi partai atau liga pemuda,
yang masih tidak mau masuk niscaya menjadi kelompok yang tidak sepaham dengan PKT,
maka saya seyogianya ikutilah secara formalitas.
Di dalam pelurusan Fa sesungguhnya Shifu adalah menyelamatkan segala makhluk
hidup, tidak hanya yang baik, tentu juga termasuk yang jahat. Saya sering mengatakan, di
tengah pelurusan Fa saya tidak memperhitungkan kesalahan yang telah berlalu dari segala
makhluk hidup, hanya memandang sikap para makhluk hidup terhadap Dafa di dalam
pelurusan Fa. Dengan kata lain, tak peduli kehidupan apa pun, betapa besar kesalahan dan
dosanya di dalam sejarah, asalkan tidak berperan negatif terhadap pelurusan Fa, semuanya
dapat saya berikan solusi kebaikan bagi mereka, bersamaan menghapus karma dosanya. Ini
adalah belas kasih yang paling besar, penyelamatan yang sungguh-sungguh. Karena di
dalam alam semesta kehidupan positif dan negatif sama-sama eksis, ini merupakan prinsip
Yin-Yang dan saling menghidupi. PKT sendirilah yang telah memilih bermusuhan dengan
Dafa. Semenjak detik-detik di mana dia berteriak bahwa partainya harus menaklukkan Falun
Gong, roh jahat PKT dan kelompok berandal jahat PKT di dunia yang menganiaya pengikut
Dafa, sudah divonis hukuman mati oleh para Dewa dari segenap alam semesta. Padahal
dulu ketika saya mengajarkan Dafa adalah diajarkan di tengah masyarakat PKT, seandainya
dia tidak menganiaya pengikut Dafa, maka dia telah berbuat jasa yang terbesar dalam
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segenap alam semesta. Lagi pula dengan saya mengajarkan Fa dalam masyarakat itu,
memang telah membawa banyak manfaat tanpa satu pun kerugian bagi masyarakat. Setelah
fisik orang-orang menjadi sehat, mereka menghemat biaya pengobatan untuk siapa?
Setelah orang-orang memiliki fisik yang sehat, mereka akan menghasilkan prestasi bagi
masyarakat siapa? Partai tersebut telah melakukan banyak hal buruk, takut lengser dari
kedudukan, maka terus saja meneriakkan "kestabilan masyarakat." Di tengah penyebaran
Dafa secara luas, hati manusia mengarah pada kebaikan, masyarakat benar-benar mulai
muncul kestabilan berkat situasi Dafa. Tentu saja Dafa bukan diajarkan demi kestabilan
masyarakat manusia, itu dikarenakan hati manusia telah mengarah pada kebaikan. Dari
sentral PKT hingga berbagai lapisan masyarakat, banyak orang juga telah melihat fakta
tersebut. Akan tetapi wajah asli PKT bagaimanapun juga adalah agama sesat yang lengkap
dengan sepuluh kejahatan, sekalipun demikian dia juga tidak dapat menoleransinya,
mentalitas abnormal yang ekstrem beringas dan sewenang-wenang, yang mencoba
mengendalikan langit, mengendalikan bumi, mengendalikan manusia, juga ingin
mengendalikan pikiran manusia, mengalami sedikit saja terpaan dia juga tidak dapat
menahannya, kendati penyebaran Dafa secara luas telah mendatangkan manfaat bagi dia,
namun juga tidak dibenarkan, dengan bersikeras ingin dimusnahkan agar lega hatinya di
kemudian hari. Sampah masyarakat manusia di atas dunia, dia tentu lebih-lebih merasa iri
hati sehingga dirinya dikuasai oleh desakan hati, bertindak atas kemauan sendiri, dengan
demikian persis klop menyatu dengan roh jahat komunis, dia tidak hanya bermusuhan
dengan Dafa, juga telah menggunakan habis-habisan segala kemampuan aniaya-nya di
dalam penganiayaan ini, telah menganiaya hingga meninggal, luka dan cacat banyak
pengikut Dafa yang melangkah di atas jalan Dewa, yang telah dikukuhkan dalam sejarah
sejak jauh lampau, beberapa puluh juta orang dianiaya dengan menggunakan beragam cara,
keyakinan sejati seratus juta orang ditindas. Dosa besar dari sepanjang zaman ini, dosa
besar yang jahatnya penuh meliputi cakrawala alam semesta, membuat semua Dewa dalam
mahacakrawala menjadi murka! Sekarang bahkan unsur kekuatan lama yang menguasai dia
juga sudah tidak sabar lagi sedang mencerai-beraikan dia dan roh jahatnya. Kegarangan
kejahatan telah sirna, bukan berarti orang jahat telah berubah, melainkan roh jahat yang
menguasai orang jahat telah dibasmi hingga sedikit sekali. Dapat juga dikatakan, kebinasaan
PKT bukan sesuatu yang ditentukan ingin dibasmi pada saat dimulainya pelurusan Fa, di
tengah pelurusan Fa justru ingin agar semua kehidupan yang tidak baik diluruskan, dengan
demikian menyelamatkan semua kehidupan. Adalah PKT yang telah memilih bermusuhan
dengan Dafa. Tentu saja, orang Xiulian tidak mempunyai musuh, siapa pun juga tidak pantas
menjadi musuh Dafa, menyingkap kejahatan bertujuan untuk menghentikan perbuatan jahat.
Dahulu di dalam mengklarifikasi fakta, kita selalu mengatakan tidak menentang partai
tersebut, tetapi juga mutlak tidak berarti menyayangi dia, mengakui atau tidak mengakui dia.
Di dalam Xiulian sama sekali tidak ada hubungannya dengan organisasi apa pun, partai apa
pun, bentuk masyarakat apa pun dari masyarakat manusia biasa. Dengan kata lain, jika PKT
tidak berbuat jahat terhadap Dafa, apakah seseorang sebagai anggota partai atau bukan, itu
tidak menjadi sebuah masalah. Jika demikian, saya di saat masih muda masuk liga pemuda
bukankah berarti sedang memberikan dia kesempatan? Partai tersebut kini bukan saja telah
berbuat jahat, dosanya juga tak terampuni, maka hal ini sifatnya sudah berbeda, secara
otomatis juga telah melibatkan penganut PKT. Seseorang tidak mundur dari partai, niscaya
adalah satu elemen, satu partikel darinya, satu bagian yang terbentuk olehnya, maka juga
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telah menjadi objek yang dibasmi oleh para Dewa. Ketika suatu babak sejarah dari manusia
dimulai, sudah tidak akan ada lagi kesempatan diberikan kepada manusia. Pengikut Dafa di
dalam mengklarifikasi fakta sudah pernah memberikan kesempatan yang cukup bagi
manusia, pada hari ini dalam sejarah, manusia harus memilih jalan masa depan bagi
kehidupan. Mau mendengar atau tidak juga merupakan pemilihan masa depan oleh manusia.
Dilihat dari situasi di atas, di antara pengikut Dafa jika ada yang pernah menjadi anggota
partai atau liga pemuda, itu bukan kesalahan mereka, yang salah adalah benggolan partai
tersebut dan roh jahatnya yang telah memilih berbuat jahat. Pengikut Dafa tidak ingin
meninggalkan titik noda, membuat pernyataan tidak berarti pengikut Dafa terlibat dalam
politik, lebih-lebih bukan melakukan formalitas, ini adalah keterikatan yang harus disingkirkan
dalam Xiulian, siapa pun juga tidak dapat mencapai kesempurnaan dengan membawa tanda
cap yang dibubuhkan oleh dia yang paling jahat dalam segenap alam semesta, serta
membawa hati yang menyetujuinya. Bersamaan itu, pengikut Dafa dapat mengenalinya
dengan jelas, memberantasnya dari dalam kesadaran, tidak lagi membuat pikiran sendiri
diganggu olehnya, dengan demikian baru dapat membuat pikiran lurus lebih kuat, dan
melakukan apa yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa dengan baik, ini juga merupakan
sebuah langkah yang harus ditempuh di dalam Xiulian.
Li Hongzhi
15 Februari 2005

Kepada Konferensi Fa Stockholm, Eropa
Salam untuk pengikut Dafa.
Segala sesuatu di atas dunia diciptakan demi pelurusan Fa, pengikut Dafa adalah tokoh
besar sejati di masa kini, sejak dulu hingga kini makhluk hidup dari berbagai kalangan
semua sedang menanti dan mengharap. Tampung dan tolonglah makhluk hidup yang ingin
kalian selamatkan. Dengan pikiran lurus dan perbuatan lurus, mencerai-beraikan segala
rintangan, sebarkan fakta kebenaran secara luas, Dewa seyogianya berada di tengah
manusia.
Semoga konferensi Fa sukses.
Li Hongzhi
12 Juni 2005

Belajar Fa dengan Baik, Menyingkirkan Sifat Hati Manusia Tidaklah Sulit
Artikel ini ditulis dengan sangat baik. Praktisi yang masih tidak sadar jernih terhadap
cara-cara pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup,
sebaiknya bacalah sejenak artikel ini. Meskipun artikel ini tidak ditulis secara lebih
menyeluruh, tingkat kedalamannya terbatas, namun terhadap segala sesuatu yang dilakukan
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oleh pengikut Dafa perihal membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup,
sudah ditanggapi dengan jelas.
Sesungguhnya mereka yang tidak dapat melangkah ke luar, biarpun dengan alasan
begini ataupun begitu, semuanya adalah sedang menutupi rasa takut. Tetapi ada atau
tidaknya rasa takut, niscaya merupakan kesaksian perbedaan antara manusia dan Dewa
dari praktisi Xiulian, adalah perbedaan praktisi Xiulian dengan manusia biasa, adalah
sesuatu yang harus dihadapi oleh praktisi Xiulian, juga merupakan sifat hati manusia
terbesar yang harus disingkirkan oleh praktisi Xiulian.
Li Hongzhi
20 Juli 2005
Komentar terhadap artikel praktisi

Singkirkan Hati Manusia
Artikel ini ditulis dengan sangat baik, pemahamannya lebih baik lagi. Ada sebagian
praktisi justru tidak memerhatikan belajar Fa, seringkali memahami fenomena tertentu yang
muncul di tengah praktisi Dafa dengan menggunakan hati manusia, perwujudannya tidak
hanya dalam hal mengidolakan seseorang secara membabi-buta, sesungguhnya
perwujudan hati manusia biasa seperti ini adalah manifestasi nyata dari perbedaan orang
Xiulian dan manusia biasa. Dengan demikian juga akan mendatangkan banyak kerunyaman
bagi diri sendiri di dalam Xiulian, mengganggu pembuktian kebenaran Fa, dan saling
koordinasi antarpraktisi di dalam Fa, yang paling mencolok adalah banyak praktisi dianiaya
dengan sangat serius juga dikarenakan diri sendiri sarat dengan hati manusia dan pikiran
lurusnya kurang. Cara mengatasinya ialah harus benar-benar memerhatikan belajar Fa,
belajar Fa dengan sungguh-sungguh. Dafa ini dapat meluruskan mahacakrawala, dapat
membuat manusia mencapai Kesempurnaan melalui Xiulian, lalu mengapa tidak
menyayangi kesempatan takdir yang dinantikan sejak jauh lampau ini? Lagi pula
kesempatan takdir ini akan sirna dalam sekejap!
Li Hongzhi
1 September 2005
Komentar terhadap artikel praktisi

Salam Festival Zhongqiu kepada Pengikut Dafa Seluruh Dunia dan Pengikut
Dafa Tiongkok Daratan!
Tekad Tak Pernah Surut (Sajak Songci)
Pelurusan Fa bergegas melampaui ruang dan waktu
Menghadapi kesulitan raksasa tekad tidak goyah
Walau kejahatan memberingas namun tidak sesat jalan
25

Memberantas kejahatan anggap saja menyapu debu
Para pengikut menempuh jalan Dafa dengan lurus
Cahaya cemerlang menyinari dunia manusia menembus Triloka
Pengikut Dafa gigih maju tekad tak pernah surut
Pahit getir sejak jauh lampau hanya untuk sekali ini
Li Hongzhi
18 September 2005 di hari Zhongqiu

Menempuh Jalan Lurus
Pelurusan Fa ialah meluruskan Fa alam semesta yang dahulu sudah tidak lurus, di
antaranya termasuk segala kehidupan tingkat tinggi dan kehidupan tingkat rendah dalam
alam semesta, tentu saja termasuk pula Fa yang mereka tinggalkan pada tingkat berbeda,
hingga Fa untuk Xiulian yang diwariskan kepada manusia. Pengikut Dafa di masa pelurusan
Fa justru harus membuktikan kebenaran Zhen Shan Ren, menghasilkan Dafa alam semesta
baru sebagai pokok, bagaimana boleh menyebarkan dan membuktikan kebenaran hal-hal
yang tidak termasuk Zhen Shan Ren dari alam semesta baru? Jangan demi mencapai tujuan
lalu tidak memikirkan eksistensi pengikut Dafa untuk apa. Sesungguhnya di dalam
penyelamatan makhluk hidup termasuk faktor-faktor peningkatan Xiulian pribadi. Biarpun
penyelamatan makhluk hidup, peningkatan pribadi maupun anti penganiayaan, semua
adalah sedang membuktikan kebenaran Fa, menempuh jalan kalian dengan lurus baru
merupakan pembuktian kebenaran Fa. Juga jangan menjadikan bentuk-bentuk jahat
penganiayaan sebagai alasan untuk tidak membuktikan kebenaran Fa atau tidak dapat
dengan baik membuktikan kebenaran Fa, sesungguhnya penganiayaan jahat yang diatur
oleh kekuatan lama juga dijadikan sebagai sarana penunjang untuk menguji kalian.
Walaupun kita tidak mengakui keberadaan dan pengaturan kekuatan lama, tapi
bagaimanapun mereka telah melakukan apa yang mereka inginkan. Kalian barulah sebagai
peran utama pada periode ini dalam sejarah, dewasa ini baik kejahatan maupun Dewa yang
lurus, semuanya adalah eksis demi kalian. Menempuh jalan kalian dengan lurus barulah
yang paling penting. Pada saat-saat terakhir, unsur-unsur kejahatan akan berkurang,
lingkungan akan terasa lega, situasi di atas dunia akan ada perubahan, namun tuntutan
terhadap kalian untuk menempuh jalan ini dengan lurus selamanya tidak akan berubah.
Li Hongzhi
25 September 2005
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Konferensi Fa Praha
Pengikut Dafa yang menghadiri Konferensi Fa di Praha, Salam untuk anda semua!
Semoga konferensi Fa kita diselenggarakan dengan sukses. Bersama-sama meningkat,
kembangkan gaya ciri pengikut Dafa, lakukan dengan baik tiga hal yang harus dilakukan
dengan baik oleh pengikut Dafa, agar konferensi Fa kita diselenggarakan dengan sukses,
meraih hasil yang diinginkan.
Li Hongzhi
2 Oktober 2005

Semakin Menjelang Terakhir Semakin Gigih Maju
Seseorang akan ada banyak tahap cobaan yang harus dilewati di dalam Xiulian,
penyebabnya ialah manusia sejak dilahirkan secara tanpa henti sedang membentuk
beraneka ragam konsep di dalam pengenalannya terhadap masyarakat manusia, dengan
demikian timbullah keterikatan. Karena masyarakat manusia memang adalah sebuah dunia
di mana penderitaan dan kenikmatan keberuntungan seiring sejalan, kehidupan manusia
niscaya terdapat banyak penderitaan, sekalipun anda memiliki berapa banyak uang dan
tingkat sosial yang bagaimana. Oleh karena penderitaan akan membuat manusia merasa
pedih, sehingga manusia dengan sadar maupun tanpa sadar akan melawan penderitaan dan
kesusahan, tujuannya adalah ingin hidupnya lebih bahagia, maka di dalam mengejar
kebahagiaan, manusia akan terbentuk sesuatu yang membuat dirinya bagaimana supaya
tidak terluka, bagaimana untuk hidup nyaman, bagaimana baru dapat menonjol, sukses dan
terkenal di tengah masyarakat, bagaimana untuk dapat memperoleh lebih banyak,
bagaimana menjadi orang kuat dan sebagainya. Untuk hal-hal demikian, bersamaan dengan
perolehan pengalaman-pengalaman tersebut, maka terbentuklah konsep kehidupan manusia,
di tengah realitas, pengalaman-pengalaman juga membuat konsep menjadi keras membatu.
Sesungguhnya prinsip masyarakat manusia adalah prinsip kontra di dalam alam
semesta. Adanya kesusahan dan penderitaan pada manusia adalah untuk manusia
membayar karma, dengan demikian akan mempunyai masa depan yang bahagia. Maka
orang Xiulian harus berkultivasi mengikuti prinsip yang lurus. Menanggung penderitaan dan
mengalami kesusahan adalah kesempatan besar untuk menyingkirkan karma, menghapus
dosa, memurnikan tubuh seseorang, meningkatkan taraf kondisi pikiran dan menaikkan
tingkatan, adalah hal yang amat baik, ini adalah prinsip hukum yang lurus. Tetapi di tengah
Xiulian yang realistis, ketika muncul penderitaan, ketika lubuk hati sedang diterpa, terutama
di saat konsep yang keras membatu itu sekali diterpa, masih sangat sulit bagi anda untuk
melewati cobaan, bahkan jelas-jelas tahu bahwa dirinya sedang diuji juga tidak dapat
melepaskan keterikatan. Khususnya pengikut Dafa memang Xiulian di tengah apa yang
disebut masyarakat realitas, yang penuh dengan godaan, akan lebih sulit untuk mengubah
konsep, sedangkan perubahan tersebut juga lebih penting. Maka saya sering kali menyuruh
kalian banyak belajar Fa di dalam Xiulian, bersamaan itu saya masih sekali-sekali
menerbitkan artikel untuk menunjukkan masalah yang eksis secara umum, tiada hentinya
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memperbaiki arah kalian supaya lurus. Kendati demikian, di dalam perjalanan Xiulian sekalisekali masih akan ada masalah baru yang muncul ke luar. Dalam kaitannya pada dewasa ini,
situasi penganiayaan yang muncul pada jalan Xiulian pengikut Dafa telah mengalami
perubahan yang sangat besar di tengah pelurusan Fa alam semesta dan pembuktian
kebenaran Fa oleh pengikut Dafa. Biarpun lingkungan Xiulian maupun pengenalan orangorang di dunia, semuanya sedang berubah secara mendasar. Ini sebenarnya sudah
merupakan manifestasi dari pelurusan Fa dan masa akhir Xiulian dari pengikut Dafa, namun
masih ada sebagian kecil praktisi, bahkan juga praktisi lama, di saat ini malah sedikit banyak
muncul keadaan yang memudar semangatnya, telah mengendurkan tekad yang gigih maju,
tidak menyadari bahwa ini juga disebabkan oleh keterikatan terhadap waktu pelurusan Fa
dan gangguan dari konsep pasca lahir yang tidak benar, dengan demikian disusupi celah
kekosongannya oleh unsur gangguan yang ditinggalkan sebelumnya oleh kekuatan lama
pada lapisan permukaan ruang manusia, juga roh jahat dan setan busuk, keterikatan dan
konsep manusia tersebut telah diperbesar dan diperkuat, dari itu telah menyebabkan
keadaan memudarnya semangat semacam ini.
Sesungguhnya coba anda semua pikirkan, orang Xiulian di masa lalu bahkan tidak
berani bersikap lengah walau sekejap di dalam perjalanan Xiulian-nya yang akan
menghabiskan waktu seumur hidup baru dapat ditempuh sampai tamat, sedangkan pengikut
Dafa yang ingin menghasilkan buah status sebagai kehidupan yang diselamatkan Dafa, di
tengah Xiulian-nya terdapat pula metode Xiulian yang paling praktis, bagaimana bisa tidak
lebih gigih maju di dalam waktu Xiulian yang singkat ini, di mana kemuliaan yang paling
agung dari Xiulian pembuktian kebenaran Fa semacam ini akan segera berlalu dalam
sekejap? Kalian sudah tahu cara Xiulian pengikut Dafa adalah Xiulian di tengah manusia
biasa di dunia, selama Xiulian diarahkan pula langsung pada hati manusia. Keterikatan
manusia, konsep-konsep yang mengganggu pembuktian kebenaran Fa dan penyelamatan
makhluk hidup, semua itu adalah yang harus disingkirkan. Bagi praktisi Xiulian yang
melangkah di atas jalan Dewa, apakah begitu sulit untuk menyingkirkan keterikatan dari sifat
hati manusia dan mengubah konsep yang ada? Seorang praktisi Xiulian jika hal-hal seperti
ini bahkan tidak ingin disingkirkan, lalu apa manifestasi dari orang Xiulian? Tentu saja,
kebanyakan pengikut yang berada dalam keadaan semacam ini sesungguhnya dikarenakan
pada mulanya tidak menyadari gangguan dari keterikatan ringan atau konsep diri sendiri,
sehingga disusupi celah kekosongan oleh kejahatan, kemudian telah diperbesar faktor-faktor
tersebut. Saya tahu kalian setelah mengerti akan mengejar ketinggalan dengan cepat, tetapi
apabila kalian dapat sesedikit mungkin melewati jalan yang berliku di atas jalur Dewa yang
paling agung ini, tidak meninggalkan penyesalan bagi masa depan diri sendiri, jangan
memperbesar kesenjangan tingkatan, itu barulah yang saya dan juga kalian harapkan,
bahkan para makhluk hidup yang menanti dan mendambakan kalian.
Li Hongzhi
8 Oktober 2005
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Dewasa
Setelah melihat artikel konferensi Fa versi internet dari pengikut Dafa Tiongkok Daratan,
saya merasa dalam setiap artikel tidak ada lagi sesuatu yang ditulis dengan menganut hati
manusia biasa, tidak ada lagi prosedur dan isi yang semu, yang bersifat menunaikan tugas,
yang bercorak kaku tak berbobot, tidak ada lagi sifat hati manusia yang bergaya melaporkan
jasa seolah berkata "siapa tahu kalau tidak dikatakan," pada dasarnya sudah tidak ada lagi
logika pemikiran dari kebudayaan partai. Satu kesan lagi ialah kedewasaan para pengikut di
tengah Xiulian.
Bentuk Xiulian pengikut Dafa memang adalah Xiulian di tengah manusia biasa,
membuktikan kebenaran Fa, menyelamatkan makhluk hidup dan menentang penganiayaan
di tengah manusia biasa. Dalam suatu keadaan tanpa bentuk Xiulian yang ditinggalkan oleh
manusia masa lampau sebagai referensi, sepenuhnya mengandalkan praktisi Xiulian sendiri
untuk membuka sebuah jalan, lagi pula menghendaki setiap orang masing-masing
menyadari dan membuktikan jalan sendiri, tidak memberi contoh kepada yang lain. Jalan
yang ditempuh oleh diri sendiri hanya dapat diberikan kepada manusia berikutnya sebagai
contoh, tidak ada pengganti, siapa yang berkultivasi dia yang akan memperoleh. Di bawah
penekanan berat oleh kejahatan yang dipaksakan, di atas jalan Xiulian yang tanpa referensi,
di dalam adat istiadat duniawi dari masyarakat manusia yang paling realistis, di tengah
kemerosotan drastis hati manusia dalam kecenderungan dunia, di tengah tuntutan
peningkatan yang ketat dari Dafa terhadap pengikut Dafa, kalian telah melangkah ke depan.
Isi dalam artikel kebanyakan adalah analisa yang rasional dan introspeksi diri serta mencari
kekurangan-kekurangan, serta pertukaran pengalaman demi pembuktian kebenaran Fa,
demi mengurangi kerugian, demi sesama praktisi Xiulian semuanya dapat berpikiran lurus
dan bertindak lurus, demi mencari jalan keluar bagi sesama praktisi Xiulian yang dianiaya,
demi menyelamatkan lebih banyak orang-orang di dunia, sudah tidak ada lagi kata-kata yang
muluk dan bertujuan menguatkan suasana. Artikel yang sungguh nyata, akurat, bersih, tidak
membawa perasaan manusia tentu tidak mampu ditulis oleh manusia biasa, karena kondisi
batin orang Xiulian adalah bersih.
Ini sekadar satu di antara perasaan saya terhadap artikel berbagi pengalaman dari
pengikut Dafa Tiongkok Daratan dalam internet. Perasaan secara keseluruhan ialah
kebanyakan pengikut Dafa sudah dewasa, bentuk Xiulian-nya sudah dewasa, pemahaman
praktisi Xiulian terhadap Xiulian sudah dewasa, perilaku rasional dengan sifat hati
manusianya yang semakin berkurang menampakkan kedewasaan. Apabila semua pengikut
Dafa dapat seperti begini, kejahatan akan terbasmi tuntas. Dewa dan Buddha tampak secara
gamblang.
Li Hongzhi
29 Oktober 2005
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Kepada Konferensi Fa Israel
Selamat kepada para pengikut Dafa Israel dan pengikut Dafa yang menghadiri
konferensi berbagi pengalaman:
Konferensi Fa pengikut Dafa adalah lingkungan saling belajar dari pengikut Dafa di
tengah masyarakat manusia biasa. Karena bagi kalian waktu yang terlalu banyak berada di
tengah realita masyarakat manusia biasa, maka waktu di mana pengikut Dafa berada
bersama-sama seyogianya semakin berharga, konferensi Fa pengikut Dafa juga merupakan
kesempatan baik untuk menggembleng pengikut Dafa. Shifu percaya kalian akan
memperoleh suatu hasil melalui konferensi berbagi pengalaman, semoga konferensi Fa
berhasil. Saya harap kalian semua melakukan tiga hal dengan baik, harap kalian berpikiran
lurus dan berbuat lurus menempuh jalan Xiulian dengan baik.
Li Hongzhi
3 Desember 2005

Jawaban untuk Pengikut Dafa Peru
Pengikut-pengikut Dafa di Peru:
Surat kiriman telah diterima. Kalian telah berjerih payah, keadaan kalian saya tahu
semuanya.
Xiulian pengikut Dafa memang adalah berkultivasi di tengah manusia biasa, ini belum
pernah ada dalam sejarah. Ingin menempuh jalan masing-masing dengan baik tentu akan
ada kesulitan, menerobos maju dalam menghadapi kesulitan adalah demi membuktikan
kebenaran Fa, menyelamatkan makhluk hidup, menjebol pengaturan kekuatan lama dan
menentang penganiayaan. Hal-hal tersebut tidak pernah ada dalam Xiulian pada sejarah
masa lampau, pengikut Dafa adalah pembuka jalan, maka di tengah Xiulian kadang-kadang
dapat dilakukan dengan baik, kadang-kadang tidak tahu bagaimana melakukannya. Saat
menemui kesulitan anda semua duduklah banyak-banyak belajar Fa, asalkan berpikiran
lurus dan bertindak lurus, maka tidak ada tahap cobaan yang tidak dapat dilewati.
Realita membuktikan, jalan pengikut Dafa adalah benar, dan juga dilalui dengan sangat
baik. Seiring proses maju pelurusan Fa, segalanya akan semakin baik, pengikut Dafa akan
semakin dewasa, saya tahu kesulitan yang kalian hadapi akan dapat teratasi seiring proses
maju pelurusan Fa, dan kedewasaan serta usaha keras dari kalian. Semoga kalian
melakukan dengan lebih baik, karena pengikut Dafa adalah harapan bagi semua makhluk
hidup.
Li Hongzhi
17 Desember 2005
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Prinsip Perubahan Huruf
Yang diumumkan pada tanggal 14 Desember 2005:
1. Jika yang dimaksud adalah Xiulian pada dua aliran Buddha dan Tao, boleh menggunakan
huruf “Lian”(煉) yang sama seperti dalam Xiulian Dafa.
2. Jika yang dimaksud adalah Qigong atau hal-hal yang kacau-balau, semuanya
menggunakan huruf “Lian” (練) ini.
3. Untuk manusia gunakan huruf “Xiang” (像), untuk Dewa dan Buddha juga gunakan huruf
“Xiang” (像) ini. Untuk suatu hal dan bacaan hurufnya adalah bunyi keempat dari ejaan
“Xiang”, gunakan huruf “Xiang” (相) ini, untuk hewan gunakan huruf “Xiang” (象).
Yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2005:
Jika yang dimaksud adalah benda atau gambar, gunakan huruf “Xiang” (象) ini, untuk hewan
juga gunakan huruf “Xiang” (象) ini.
Yang lainnya gunakan huruf “Xiang” (相) ini, untuk manusia, Dewa dan Buddha gunakan
huruf “Xiang” (像) ini.
Yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2005:
Saat menggunakan huruf “Xiang” (象) dan “Xiang” (像) berdasarkan sesuatu yang dimaksud,
harus lihat apa yang dimaksud, disamping itu, kata “Dui-Xiang”(對象) dan “Dui-Xiang”(對像)
itu sendiri tidak dijadikan sebagai istilah baku.
I. Penggunaan huruf bersangkutan dalam suatu istilah, harus dilihat arti dari istilah tersebut;
II. Penggunaan huruf bersangkutan dalam suatu huruf, harus lihat arti dari huruf tersebut;
III. Penggunaan huruf bersangkutan dalam sepotong kalimat, juga harus lihat apa yang
dimaksud;
IV. Buku-buku Dafa yang kini sudah terbit, dewasa ini belum perlu dikerjakan menurut pasal
tiga.
Li Hongzhi
18 Desember 2005
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Ucapan Selamat
Pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa Atlanta, salam untuk anda sekalian!
Pertama-tama saya ucapkan di muka semoga konferensi sukses dengan sempurna.
Semoga anda sekalian dapat memperoleh hasil di dalam konferensi Fa, menempuh jalan
selanjutnya dengan baik.
Pengikut Dafa, kalian adalah cahaya keemasan dalam dunia yang keruh, harapan bagi
manusia di dunia, pengikut Fa yang membantu Guru, serta raja Fa di masa mendatang.
Majulah dengan gigih, wahai Sang Sadar di atas dunia, segala sesuatu dari sekarang ini
adalah kegemilangan di masa mendatang!
Li Hongzhi
31 Desember 2005

Memberantas Kejahatan
Sudah sejak lama terus berlanjut, mata-mata berandalan partai garang PKT selalu tiada
hentinya mengisukan apa yang disebut “informasi Falun Gong.” Sesungguhnya penyebaran
Dafa semata-mata untuk manusia menjalani Xiulian, di tengah pengajaran Fa segalanya
terbuka, tidak ada rahasia; sekalipun di dalam penganiayaan jahat yang irasional terhadap
pengikut Dafa oleh partai garang, segala sesuatu yang dilakukan oleh pengikut Dafa di
lingkup internasional dalam hal anti penganiayaan juga adalah terbuka, bahkan ada banyak
hal ditulis menjadi artikel diutarakan sebagai pengalaman secara terbuka di situs web
Minghui.org. Sesungguhnya kegiatan mata-mata berandalan dari partai jahat itu, di satu sisi
karena mereka tahu penganiayaan tidak beralasan, dalam hati merasa takut, maka berlagak
unjuk kekuatan; di sisi lain adalah melakukan saling penipuan di intern PKT, mengarang
informasi palsu, untuk menciptakan alasan penganiayaan bagi orang-orang tertentu yang
sulit melepaskan tanggung jawab karena menganiaya Falun Gong. Namun orang-orang
yang tidak punya pikiran, tidak membedakan baik dan jahat, terutama di bawah indoktrinasi
kebudayaan partai jahat, segalanya yang menyangkut bajik dan jahat, baik dan buruk, patut
dan tidak patut, dinilainya dengan menggunakan kriteria pemahaman dan logika partai jahat
yang bersifat abnormal, sehingga dengan amat mudah diperalat oleh partai garang,
sepenuhnya telah menjadi alat berandal dari partai garang, bersamaan itu orang-orang
tersebut benar-benar telah berbuat dosa yang sebesar langit dalam penganiayaan terhadap
pengikut Dafa ini, dosanya sudah tak terampuni.
Sesungguhnya selama sekian tahun saya mengajarkan Dafa menyelamatkan makhluk
hidup seyogianya termasuk orang dari segala lapisan masyarakat dan segala profesi, tidak
ada perbedaan terhadap manusia. Di dalam penyelamatan Dafa, semua makhluk hidup
sama derajat, di antaranya juga termasuk orang yang berprofesi sangat buruk sebagai matamata ini. Dalam karya seni dan sastra, orang yang berprofesi demikian dilukiskan sebagai
pahlawan, itu adalah kebutuhan politik, itu adalah kebutuhan nasionalisme, itu adalah
kebutuhan bagi kekuasaan, itu adalah pahlawan sebutan manusia. Orang-orang tersebut
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dalam pandangan Dewa adalah orang yang paling hina dan berdosa, adalah pendusta,
adalah perusak moralitas umat manusia, penampilan wataknya adalah keji dan tak tahu
malu, perbuatannya berdosa. Bagi petugas pada umumnya yang membongkar kasus
kriminal di masing-masing tempat tentu dibedakan, tetapi jangan lupa, persoalan manusia
juga diatur oleh Dewa, biarpun perwujudannya baik atau buruk menurut anggapan manusia.
Karena manusia memiliki karma, maka akan ada pembalasan karma yang bergilir dalam
reinkarnasi. Sesuatu yang Dewa tidak suruh lakukan, walaupun manusia menganggapnya
baik atau buruk, siapa pun juga tidak mampu melakukan. Sesuatu yang Dewa suruh lakukan,
perwujudannya adalah perbuatan manusia yang sekadar merupakan bagian dari
pembalasan yang berlaku.
Dalam pengajaran Fa sekian tahun, memang betul ada sebagian orang yang berprofesi
demikian, tak peduli apa tujuan mereka datang belajar, setelah mengenal Dafa, telah
menjadi pengikut Dafa yang sejati. Untuk hal tersebut saya terus saja memberi kesempatan
kepada orang semacam ini, karena di antara orang-orang tersebut memang betul ada
sebagian yang dasar bawaannya cukup bagus, pada siklus kehidupan sebelumnya dalam
reinkarnasi makhluk hidup, semua adalah orang yang sangat baik, ada pula merupakan
kehidupan yang turun dari kalangan atas, maka saya tidak boleh hanya melihat mereka pada
siklus kehidupan ini adalah mata-mata lalu tidak menyelamatkannya. Jiwa adalah berharga,
proses dari jiwa itu adalah berharga, maka saya terus saja sedang menanti sekiranya
mereka dapat sadar kembali, walaupun pengikut Dafa masih sedang mengalami
penganiayaan dari orang-orang tersebut. Demi menolong mereka, saya masih menyuruh
pengikut Dafa mengklarifikasi fakta kepada mereka di tengah keadaan dianiaya. Orang jahat
bukan saja tidak mau mendengar, karmanya malah semakin lama semakin besar, besarnya
hingga sudah tidak mungkin diselamatkan lagi. Lagi pula dewasa ini gangguan mata-mata
telah menjadi situasi yang menganiaya pengikut Dafa, ini mutlak tidak diperbolehkan.
Pengaturan kekuatan lama yang menggunakan mata-mata berandalan menghadapi Xiulian
pengikut Dafa, mutlak tak dapat diakui. Antara Xiulian dan mata-mata berandalan yang
paling hina dari manusia, tidak ada hubungan keniscayaan apa pun dalam hal Xiulian. Maka
saya tidak lagi mengakui hal-hal semacam ini, masa mendatang dari umat manusia juga
tidak akan ada lembaga profesi khusus semacam ini, dan orang dalam jumlah besar yang
berprofesi hina semacam ini.
Mulai saat sekarang, saya dan semua Dewa mencabut secara total prospek profesi
manusia semacam ini, mencabut berkah kehidupan semua mata-mata berandalan yang
diciptakan oleh partai garang PKT setelah “20 Juli” tahun 1999, menghendaki mereka
menempuh tuntas kehidupan yang amat singkat dalam penebusan dosa yang dibuatnya
sendiri. Khususnya kepada semua orang yang terlibat dan merencanakan peristiwa Atlanta,
berkah kehidupan mereka akan seluruhnya dicabut, mulai sekarang mereka akan menjalani
hidup yang lebih menderita daripada mati di dalam pembayaran karma buruk, dan juga
dengan sangat cepat akan meninggal satu-persatu lalu masuk neraka. Seluruh mata-mata
PKT di dalam maupun di luar daratan, jika tidak insyaf dan memperbaiki diri, juga akan
menghadapi akibat yang sama. Saya sedang menyelamatkan semua makhluk hidup,
mereka yang tidak menginginkan masa depan, juga tidak boleh membiarkan mereka
menghancurkan kesempatan makhluk hidup untuk memperoleh penyelamatan.
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Mereka yang masih menganiaya pengikut Dafa, saya harap kalian benar-benar
memahami sejenak apa itu Falun Gong, mengapa partai garang menganiaya pengikut Dafa,
bahkan lebih mengharapkan kalian mempunyai masa depan yang baik.
Li Hongzhi
9 Februari 2006

Melangkah ke Luar dari Lintasan Maut
Ada praktisi yang tidak mementingkan belajar Fa, di tengah penganiayaan jahat
terhadap pengikut Dafa, di bawah tekanan berat teror merah yang kejam, oleh karena
perasaan takut sehingga celah kekosongannya dimanfaatkan oleh kejahatan, mereka telah
melakukan hal buruk yang tidak patut dilakukan terhadap Dafa dan pengikut Dafa, telah
berperan sebagai mata-mata maupun informan bagi dinas keamanan negara, markas besar
staf umum dan lembaga kepolisian PKT12 yang merupakan badan intelijen dari partai garang;
masih ada sebagian di tengah komprominya terhadap kejahatan, secara sedikit banyak atau
besar kecil telah melakukan hal yang paling memalukan bagi orang Xiulian. Tetapi sebagai
suatu kehidupan, dalam hati juga tahu Dafa adalah baik, setelah kejadian selalu berasa
menyesal; Ingin kembali lagi ke tengah Xiulian, namun kelemahannya juga telah dipegang
erat oleh mata-mata PKT, sehingga menyesal bukan kepalang; Untuk melangkah kembali
semula juga takut kelemahan-kelemahan yang dipegang erat oleh mata-mata saat diperalat
oleh mereka, akan dijadikan umpan paksaan, lebih-lebih takut begitu kejadian ini diketahui
oleh pengikut Dafa, diri sendiri akan tidak punya muka untuk bertemu pengikut Dafa,
sehingga maju mundur serba salah.
Sesungguhnya, hilangnya kesempatan takdir yang kekal dan tujuan sebenarnya diri
sendiri datang ke dunia, akan lebih menakutkan daripada keterikatan malu bertemu orangorang. Xiulian memang adalah Xiulian, Xiulian justru adalah menyingkirkan keterikatan,
menyingkirkan kelakuan buruk manusia dan berbagai rasa takut, termasuk sifat hati manusia
yang takut ini dan takut itu. Padahal justru karena keterikatan dan rasa takut telah berjalan
salah, ingin melangkah kembali namun dikekang pula oleh rasa takut, sehingga merintangi
jalan untuk pulang kembali.
Rasa takut akan membuat orang berbuat salah, rasa takut juga akan membuat orang
kehilangan kesempatan takdir, rasa takut merupakan lintasan maut bagi manusia melangkah
menjadi Dewa. Semula memang karena hal ini telah melakukan kesalahan besar, ingin
memperbaiki diri takut pula diketahui oleh orang lain. Xiulian adalah serius, jika terus takut
seperti ini, kapan baru dapat tidak lagi dikekang oleh rasa takut? Terutama mereka yang
senantiasa menutupi semua ini namun tampil menonjol di antara praktisi, jika tidak
melepaskan keterikatan ini, tidak melepaskan perbuatan dosa dan rasa takut ini, sekalipun
melakukan lebih banyak lagi pekerjaan pengikut Dafa, semua itu juga adalah demi menutupi
diri. Apabila dapat melepaskan dosa yang menekan di dalam hati, dan melangkah kembali,
maka segala sesuatu yang dilakukan seyogianya adalah serba bersih, berupa pekerjaan
dalam Xiulian pengikut Dafa.
12

PKT (Partai Komunis Tiongkok).
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Saya sebagai Shifu tidak pernah mencatat kesalahan yang kalian lakukan di tengah
Xiulian, hanya mencatat hal-hal baik dan prestasi yang kalian lakukan; sebagai pengikut
Dafa, semua juga melangkah maju di tengah Xiulian dan penganiayaan yang jahatnya tiada
tara, menyadari sepenuhnya pahit getirnya Xiulian, pasti dapat memahami praktisi yang
berjalan salah, maka saya sekali lagi memberi tahu kepada kalian: Semua praktisi yang telah
berbuat salah dalam hal ini, mulai sekarang paling baik menyatakan diri secara terbuka
untuk melepaskan beban yang kotor ini, melangkah kembali ke tengah Dafa. Hanya dengan
membuka diri atas segala kesalahan yang dilakukan, baru dapat membebaskan diri dari
gangguan yang berbelit dan paksaan mata-mata; hanya dengan membuka diri, baru dapat
menyingkirkan keterikatan dan rasa takut. Saya dan para pengikut Dafa tidak akan
menyikapi praktisi yang berjalan salah di tengah Xiulian seperti manusia biasa menyikapi hal
ini. Saya pada awalnya di saat mulai mengajarkan Fa di tengah masyarakat manusia sudah
tahu, di tengah Xiulian akan muncul berbagai macam kondisi. Dalam proses Xiulian seorang
manusia menuju Dewa, dikarenakan yang Xiulian adalah manusia, bukan Dewa yang
sedang Xiulian, maka manusia di tengah proses Xiulian sudah pasti akan berbuat salah,
sudah pasti ada cobaan yang tidak dapat dilewati dengan baik, tentu saja juga ada yang
berbuat kesalahan besar. Kuncinya ialah setelah menyadari apakah punya tekad untuk
menyingkirkannya. Jika punya tekad melangkah ke luar dari kesalahan, itu barulah Xiulian,
itu justru adalah Xiulian.
Saya harap praktisi yang berjalan salah jangan sekali dan sekali lagi berbuat kesalahan,
mungkin ini adalah ceramah Fa Shifu yang terakhir kali kepada praktisi yang demikian.
Genggamlah kesempatan takdir, Dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang mengamati
kalian, saya dan para pengikut Dafa juga sedang mengharapkan kalian melangkah kembali.
Li Hongzhi
9 Mei 2006

Kepada Konferensi Fa Ukraina
Pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa Ukraina: Salam untuk anda sekalian!
Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi kesuksesan konferensi Fa. Pencapaian
kesempurnaan pengikut Dafa di masa pelurusan Fa adalah Dafa sedang menciptakan Sang
Maha Sadar alam semesta baru, dengan demikian kewajibannya juga semakin besar. Di
dalam proses maju Xiulian kalian, dengan sendirinya telah terangkum dan mencakup misi
penyelamatan makhluk hidup, mencerai-beraikan kejahatan dan gangguan unsur-unsur lama.
Hanya dengan mengultivasi diri sendiri dengan baik baru dapat menghasilkan segala
sesuatu dari masa mendatang, oleh sebab itu saya harap konferensi Fa kalian, adalah
sebuah konferensi megah yang benar-benar dapat mendorong belajar Fa dan meningkatkan
diri.
Majulah dengan gigih, wahai pengikut Dafa! Walaupun menderita untuk menyingkirkan
sifat hati manusia di tengah Xiulian, namun jalan tersebut adalah sakral.
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Sekali lagi semoga konferensi Fa kalian sukses!
Li Hongzhi
26 Mei 2006

Kepada Konferensi Fa Chicago
Seluruh pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa Chicago: Salam untuk anda
sekalian!
Pertama-tama saya ucapkan selamat, semoga Konferensi Fa sukses dengan sempurna
dan mencapai tujuan.
Konferensi Fa pengikut Dafa adalah konferensi Fa yang saling meningkatkan diri,
konferensi Fa yang dapat menemukan jarak kesenjangan, konferensi Fa yang memperkuat
pikiran lurus di atas jalan menuju kesempurnaan. Prestasi adalah keagungan De dari belajar
Fa dengan baik dan memperteguh pikiran lurus, kekurangan adalah jalan yang harus
dilewati dalam Xiulian. Biarpun kalian mengalami hal baik dan buruk di tengah Xiulian,
semuanya adalah hal yang baik, karena ia barulah muncul setelah anda menjalani Xiulian.
Praktisi Xiulian tidak dapat mencapai kesempurnaan dengan membawa sifat hati manusia,
membawa utang karma dan membawa keterikatan. Waktu akan membuat emas semakin
dipoles semakin berkilau. Pengikut Dafa di dalam pikiran lurus dan perbuatan lurus sedang
menghasilkan segala sesuatu dari kedewaan mereka, juga sedang membangun masa depan
alam semesta.
Majulah dengan gigih, wahai pengikut Dafa!
Li Hongzhi
25 Juni 2006

Mencerai-beraikan Kejahatan Secara Tuntas
Pikiran lurus pengikut Dafa dalam membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan
orang-orang di dunia telah membuat kehidupan dan unsur-unsur jahat yang menganiaya
pengikut Dafa serta berperan negatif berada dalam pencerai-beraian secara total. Dewasa
ini hanya tinggal sedikit setan busuk yang jahat dikumpulkan oleh kekuatan lama dalam
kamp kerja paksa, penjara dan tempat lainnya, di mana merupakan sarang hitam yang
terlibat dalam penganiayaan pengikut Dafa, dengan demikian membuat penganiayaan
kejahatan masih berlangsung secara serius di daerah lokal tersebut. Demi secara tuntas
melenyapkan penganiayaan tangan hitam, setan busuk dan kekuatan lama terhadap
pengikut Dafa, maka pengikut Dafa di seluruh dunia, terutama pengikut Dafa di berbagai
daerah di Tiongkok Daratan, harus memancarkan pikiran lurus yang kuat perkasa secara
terpusat terhadap tempat-tempat kejahatan tersebut, untuk mencerai-beraikan secara tuntas
segala kehidupan jahat beserta unsur-unsurnya yang menganiaya pengikut Dafa,
menghapus situasi kejahatan yang menganiaya pengikut Dafa di Tiongkok Daratan,
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menyelamatkan orang-orang di dunia, menunaikan dengan sempurna kewajiban pengikut
Dafa, melangkah menuju Dewa.
Li Hongzhi
24 0ktober 2006

Kepada Konferensi Fa Australia
Seluruh pengikut Dafa pada konferensi Fa Australia:
Salam untuk anda sekalian! Pertama-tama saya ucapkan selamat semoga konferensi
besar ini sukses. Konferensi Fa adalah konferensi meriah dari pengikut Dafa, adalah
kesempatan baik untuk saling meningkatkan diri, adalah bukti pengukuhan dari belajar Fa
yang baik.
Pengikut Dafa ingin menempuh jalan sendiri dengan baik, menyelesaikan tiga hal
dengan baik, maka harus belajar Fa dengan baik, menyikapi belajar Fa secara sungguhsungguh. Mereka yang berbuat dengan baik dalam penyelamatan makhluk hidup dan
pembuktian kebenaran Dafa, daerah yang mengalami perubahan besar, pasti adalah berkat
belajar Fa yang baik dari anda sekalian. Pengikut Dafa yang peningkatan pribadinya cepat,
pasti adalah mereka yang menaruh perhatian pada belajar Fa. Karena Fa adalah fondasi,
adalah pokok dari pengikut Dafa, adalah jaminan dari segala-galanya, adalah jalan lintasan
dari manusia menuju Dewa. Maka saya juga memanfaatkan kesempatan konferensi Fa
Australia ini untuk memberi tahu semua pengikut Dafa di seluruh dunia: Biarpun praktisi baru
atau lama, jangan sekali-kali dikarenakan sibuk sehingga mengabaikan belajar Fa. Belajar
Fa jangan dilakukan secara formalitas, harus pusatkan pikiran untuk belajar, harus benarbenar diri sendiri yang sedang belajar. Pelajaran dalam aspek ini sudah terlalu banyak. Saya
harap anda sekalian menempuh jalan terakhir ini dengan baik. Penampakan masa
mendatang sudah tidak jauh lagi.
Li Hongzhi
18 November 2006

Terima Kasih atas Ucapan Selamat Para Makhluk Hidup
Pengikut Dafa, orang-orang di dunia dan para makhluk hidup: Apa kabar!
Terima kasih atas ucapan selamat kalian! Terima kasih atas restu kalian! Dengan
sungguh hati saya berharap pengikut Dafa saya semua dapat mencapai kesempurnaan!
Dengan sungguh hati saya berharap orang-orang di dunia semua mengerti fakta sebenarnya,
mengenali dengan jelas peracunan terhadap orang-orang Tionghoa bahkan seluruh dunia,
serta penganiayaan terhadap pengikut Dafa oleh iblis garang dan partai jahat yang paling
ulung, yang ditakdirkan sejarah bagi umat manusia, dengan demikian melangkah ke luar dari
“bencana” terbesar bagi semua makhluk hidup dalam sejarah ini; dengan sungguh hati
berharap semua makhluk hidup dapat terselamatkan!
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Wahai para makhluk hidup! Apa yang kalian harapkan, nantikan dan khawatirkan
selama beberapa ribu tahun, kini semua telah tiba, dan juga sedang berlangsung, melalui hal
ini orang-orang semua secara sadar maupun tak sadar sedang memilih masa depannya
sendiri.
Saya beri tahu kalian: Pengikut Dafa adalah harapan satu-satunya bagi makhluk hidup
dari berbagai daerah dan berbagai bangsa untuk dapat terselamatkan. Sayangilah apa yang
mereka lakukan, dengan demikian berarti menyayangi diri kalian sendiri!
Sekali lagi terima kasih atas ucapan selamat kalian!
Li Hongzhi
1 Januari 2007

Memperbincangkan Lagi Politik
Praktisi Falun Gong dalam menentang penganiayaan, dalam melakukan klarifikasi fakta
dengan menggunakan bentuk-bentuk manusia biasa, yang khusus ditujukan terhadap
pencorengan Falun Gong bergaya berandal yang dilakukan PKT, hal mana telah
menyingkap secara nyata dan menyeluruh mengapa kekuasaan berandal PKT menganiaya
Falun Gong, juga telah membuat orang-orang di dunia mengerti Falun Gong. Sekali orangorang di dunia semua sudah mengerti keadaan yang sebenarnya, maka penganiayaan ini
sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Di tengah penganiayaan, cara-cara yang digunakan
oleh berandal PKT serta tingkat kejahatan dari penganiayaan ini, akan membuat orang
mengenali dengan jelas watak hakiki PKT. Oleh karena itu, untuk membuat rancu antara
benar dan salah, PKT telah melontarkan lagi isu kebohongan bahwa praktisi Falun Gong
“berpolitik”, untuk menyesatkan orang-orang yang pikirannya digiring oleh PKT namun masih
menganggap dirinya mengerti, dengan demikian berkhayal untuk mempertahankan
penganiayaan, menciptakan “dasar teori” bagi penganiayaan. Sesungguhnya “politik” dari
umat manusia, bukan disediakan bagi penganiaya. Jika “politik” adalah dapat menyingkap
penganiayaan, “politik” dapat menghentikan penganiayaan, “politik” dapat membantu
klarifikasi fakta, “politik” dapat menyelamatkan makhluk hidup, yang disebut “politik” itu
punya manfaat yang sedemikian rupa, mengapa tidak dilakukan dengan senang hati?
Kelihatan kuncinya terletak pada titik tolak orang Xiulian melakukan “politik” demi
menghentikan penganiayaan, bukan demi kekuasaan manusia. Orang Xiulian tidak
mendambakan kekuasaan manusia, sebaliknya, orang Xiulian justru melepaskan nafsu
keinginan manusia yang terikat pada kekuasaan. Oleh karena itu di tengah klarifikasi fakta,
bila masih ada orang yang menyampaikan perkataan yang tidak rasional ini, tidak dapat
membedakan dengan jelas antara penganiayaan dan “politik”, pihak mana yang seharusnya
dikecam, maka kemukakanlah perkataan saya tersebut di atas kepada dia.
Pengikut Dafa di tengah klarifikasi fakta, sudah tahu betul betapa sulitnya
menyelamatkan manusia, lagi pula pengikut Dafa menyelamatkan manusia di tengah dirinya
sedang dianiaya. Kebudayaan partai yang diindoktrinasi oleh partai jahat PKT kepada orangorang di dunia, terutama telah meracuni orang-orang Tionghoa, serta kebohongan terhadap
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Falun Gong yang diciptakan di tengah penganiayaan, membuat sebagian orang yang selalu
menyetujui PKT, terutama mereka yang tahu akan penganiayaan, namun demi kepentingan
pribadi telah mengkhianati hati nurani untuk PKT, semua ini telah membawa tahap
berikutnya dari umat manusia memasuki keadaan yang lebih tragis, bersamaan juga
merupakan penyebab sulitnya pengikut Dafa menyelamatkan manusia. Sebagaimana
pengikut Dafa berkewajiban menyelamatkan semua makhluk hidup pada masa sejarah yang
krusial ini, maka lakukanlah sedapat mungkin. Yang benar-benar tidak dapat terselamatkan,
itu juga merupakan pilihan dari manusia sendiri. Jika pada saat-saat media berbagai negara
dibungkam oleh PKT dengan suatu kepentingan, pengikut Dafa mengelola media sendiri
menentang penganiayaan dan menyelamatkan orang-orang di dunia, hal ini dianggap
melakukan “politik”, maka gunakanlah “politik” ini dengan terbuka dan penuh martabat untuk
menyingkap penganiayaan dan menyelamatkan makhluk hidup!
Li Hongzhi
21 Februari 2007

Mencerai-beraikan Secara Menyeluruh Segala Dewa Pengacau dalam Triloka
yang Ikut Mengganggu Pelurusan Fa
Sudah sejak lama, kekuatan lama serta segala Dewa pengacau dalam Triloka yang
berperan negatif, terus saja memerankan efek yang sangat buruk. Pada masa awal pengikut
Dafa memperoleh Fa, mereka secara serius telah mengganggu pelurusan Fa, mengganggu
pengikut Dafa dan makhluk hidup memperoleh Fa menjalani Xiulian. Sekitar tahun 1999,
mereka lagi-lagi telah melibatkan diri dalam penganiayaan terhadap pengikut Dafa dengan
taraf yang berbeda, sehingga memperparah keadaan teror dari situasi kejahatan, membantu
kejahatan berbuat zalim, dengan serius telah mengganggu pelurusan Fa. Terutama di saat
krusial di mana pengikut Dafa selagi dirinya dianiaya melakukan klarifikasi fakta untuk
menyelamatkan orang-orang di dunia dan para makhluk hidup, mereka sekali lagi ikut serta
merintangi pertolongan bagi orang-orang di dunia dan para makhluk hidup, ini berarti secara
langsung menganiaya orang-orang di dunia dan para makhluk hidup. Di antaranya, mereka
yang disebut sebagai Dewa yang menguasai beberapa agama besar dari umat manusia,
pada masa awal saya mengajarkan Fa, demi memperlakukan orang-orang di dunia secara
sama rata dalam hal apakah mereka dapat menjadi pengikut Dafa, Dewa-Dewa tersebut
pernah disuruh meninggalkan Triloka. Ada sebagian telah meninggalkan pergi, namun ada
sebagian tidak pergi, mereka dengan kukuh mempertahankan alasan bahwa orang-orang
dalam agama tidak terlibat dalam hal-hal pengikut Dafa di masa pelurusan Fa, juga tidak
menghendaki orang-orang dalam berbagai agama berhubungan dengan Dafa, ini sudah
melanggar tujuan pokok dari pengajaran Fa di tengah penyebaran Fa yang berupa “Terbuka
secara menyeluruh, yang dipandang hanya hati manusia,” dan melanggar penyesuaian
keadaan nyata yang telah berubah di tengah pelurusan Fa. Dewasa ini mereka lagi-lagi
berupaya keras menghalangi umat beragama memahami fakta sebenarnya, membuat
beberapa miliar orang dalam agama kehilangan kesempatan yang dinanti-nantikan selama
beribu-ribu tahun, mendorong para makhluk hidup menuju keadaan bahaya tersisihkan,
bahkan secara langsung mengganggu pelurusan Fa. Oleh sebab itu, pengikut Dafa demi
orang-orang di dunia dapat diselamatkan, maka mencerai-beraikan secara menyeluruh
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kekuatan lama dan segala Dewa pengacau dalam Triloka yang menghalangi makhluk hidup
memperoleh penyelamatan dan memahami fakta sebenarnya, hal ini sudah merupakan
sesuatu yang mesti dilakukan. Biarpun mereka eksis dengan wujud permukaan seperti apa,
biarpun mereka berwujud atau tanpa wujud, biarpun apa tingkatan mereka, biarpun ia
berwujud seperti siapa, semua dicerai-beraikan dan diberantas secara menyeluruh. Dalam
pemberantasan, yang berbuat dosa terhadap pelurusan Fa dan pengikut Dafa, atau para
makhluk hidup, dengan sendirinya mereka harus membayar. Khususnya Dewa pengacau
yang menguasai agama, memusuhi pelurusan Fa dan pengikut Dafa yang menyelamatkan
makhluk hidup, secara menyeluruh cerai-beraikanlah mereka. Terhadap orang-orang dalam
agama, jangan diadakan perlakuan klarifikasi fakta yang spesifik, hal ini tidak ditujukan
secara khusus terhadap suatu kelompok, semata-mata ditujukan pada hati manusia,
tergantung pilihan manusia sendiri. Pengikut Dafa secara mantap lakukan tiga hal dengan
baik, jangan timbul pergolakan hati manusia. Saya harap pengikut Dafa menggunakan
pikiran lurus Dewa menempuh jalan yang terakhir dengan baik.
Li Hongzhi
28 Februari 2007

Tentang Novel “Bencana Cakrawala”
Kalimat perkataan ini bukan saya yang ucapkan, tampaknya kalian telah
menganggapnya sebagai perkataan saya. Saat itu ketika saya meninggalkan tempat,
memang benar ada sebagian orang menjadi cemas demi anda sekalian, mereka telah
berbuat sesuatu. Sesungguhnya periode waktu itu justru untuk melihat apakah pengikut Dafa
dapat melangkah ke depan, karena berbagai keadaan semua sudah terefleksi. Seketika itu
bahkan benar-benar telah tampak berbagai sifat hati manusia dan manifestasi dari praktisi
yang pikiran lurusnya kuat. Kejadian tersebut telah berlalu, saya hanya melihat pengikut
Dafa pada akhirnya memenuhi syarat atau tidak.
Tetapi bagaimanapun novel adalah novel, ini merupakan suatu bentuk dari pengikut
Dafa yang menggunakan berbagai cara sedang membuktikan kebenaran Dafa dan
menyelamatkan makhluk hidup, di antaranya ada yang berupa hasil Xiulian dari pengikut
Dafa, tetapi tidak dapat dijadikan sejarah. Proses pelurusan Fa jika tidak saya jelaskan,
bahkan Dewa pun juga hanya tahu sekelumit saja.
Yang ingin saya beri tahu anda sekalian ialah, kalian melangkah ke depan dengan
mengalami terpaan hujan dan badai, jangan sekali-kali hati kalian bagaikan rumput itik di
atas air, begitu ditiup angin langsung ikut bergerak.
Li Hongzhi
10 Mei 2007
Catatan: Tulisan di dalam tanda [ ] adalah "Kalimat Perkataan Ini" yang dimaksud dalam artikel ini.
[Tidak perlu tanya saya siapa, pengikut Dafa semua harus tahu saya siapa, mutlak tidak memperkenankan
Dafa alam semesta mengalami pengrusakan di dunia manusia, segeralah melangkah ke luar melindungi Dafa,
segera pergi ke Beijing, pergi ke pemerintah propinsi, mereka yang masih tidak melangkah ke luar maka
bukanlah pengikut saya.]
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Kepada Konferensi Fa Kanada
Pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa di Kanada: Salam untuk anda sekalian!
Perkembangan situasi pelurusan Fa sangat cepat, pikiran lurus pengikut Dafa dalam
membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup juga sedang menceraiberaikan dalam jumlah besar segala Dewa pengacau dan setan busuk yang berperan buruk,
sehingga membuat situasi di dunia terjadi perubahan yang mendasar. Namun unsur-unsur
kejahatan dan partai jahat, roh jahat yang melihat kekuatan mereka sudah tidak dapat
diandalkan, juga sedang melakukan rontaan yang terakhir, oleh sebab itu pengikut Dafa
lebih-lebih harus melakukan dengan baik pekerjaan klarifikasi fakta dan menyelamatkan
orang-orang di dunia beserta makhluk hidup. Semakin menjelang akhir semakin tidak boleh
mengendurkan diri, semakin menjelang akhir semakin harus belajar Fa dengan baik,
semakin menjelang akhir pikiran lurus harus semakin kuat.
Jadikanlah konferensi Fa sebagai konferensi meriah untuk saling meningkatkan diri!
Semoga konferensi Fa sukses dengan sempurna.
Li Hongzhi
19 Mei 2007

Kepada Konferensi Fa Minnesota, Amerika Serikat Tengah
Pengikut Dafa yang hadir dalam Konferensi Fa di Minnesota, Amerika Serikat tengah:
Salam kepada anda sekalian!
Pertama-tama saya mengucapkan selamat di muka semoga konferensi Fa berhasil
dengan sempurna. Xiulian pengikut Dafa tidak hanya demi pencapaian kesempurnaan
pribadi. Melakukan tiga hal dengan baik serta menyelamatkan makhluk hidup adalah halhalyang harus dilakukan oleh pengikut Dafa. Melalui konferensi Fa, berbagi dan
menyimpulkan dengan baik pengalaman Xiulian dan penyelamatan makhluk hidup, agar
dapat lebih baik menyelesaikan apa yang harus dilakukan pengikut Dafa, ini juga merupakan
keinginan pengikut Dafa. Semoga anda sekalian melalui konferensi Fa dapat memetik
hasilnya.
Li Hongzhi
22 September 2007

Kepada Konferensi Fa Eropa
Para pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa Eropa: Salam untuk anda sekalian!
Xiulian pengikut Dafa bukan hanya untuk pencapaian kesempurnaan pribadi,
menyelamatkan makhluk hidup adalah kewajiban pengikut Dafa, adalah sesuatu yang harus
diselesaikan oleh orang Xiulian yang menyandang predikat pengikut Dafa. Saya harap
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melalui konferensi Fa dapat menyimpulkan pengalaman, dengan lebih baik menunaikan
sumpah janji dan kewajiban pengikut Dafa, lakukanlah dengan lebih baik.
Terakhir, saya ucapkan selamat, semoga Konferensi Fa sukses dengan sempurna.
Li Hongzhi
23 September 2007

Kepada Konferensi Fa Perancis
Kepada pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa di Perancis: Salam untuk anda
sekalian!
Segala sesuatu yang sekarang dilakukan oleh pengikut Dafa adalah untuk
mengklarifikasi fakta dan menyelamatkan manusia di dunia. Konferensi Fa juga adalah
sebuah konferensi berbagi pengalaman yang menyimpulkan pengalaman belajar Fa dan
Xiulian, serta klarifikasi fakta dan penyelamatan manusia di dunia yang sekarang dilakukan.
Bersamaan itu mencari kekurangan yang ada, agar selanjutnya melakukan dengan lebih
baik. Oleh sebab itu konferensi Fa harus dapat memerankan fungsinya.
Dengan memanfaatkan kesempatan ini, saya juga berharap Himpunan Dafa di berbagai
daerah dapat memerankan fungsinya, memikul tanggung jawab, agar pekerjaan koordinasi
di berbagai tempat dilakukan dengan baik, jangan asal-asalan, lebih-lebih jangan karena
sudah tahu sulit lalu mundur, juga jangan mencampakkan praktisi yang berbeda pendapat,
karena mereka semua adalah pengikut saya.
Dewasa ini di berbagai daerah masih terdapat masalah yang menyangkut koordinasi
kegiatan bersama, misalnya ada praktisi ketika mendiskusikan masalah terlalu
mengutamakan diri sendiri, berdebat tak berkesudahan, dengan demikian akan
memengaruhi pekerjaan penyelamatan makhluk hidup dan pembuktian kebenaran Fa dari
pengikut Dafa. Sifat hati manusia yang terlalu kuat juga mudah membuat kejahatan
memanfaatkan peluang untuk mengacaukan masalah, membuat pekerjaan jadi terbengkalai.
Di saat demikian harus dilakukan menuruti pengaturan terpadu dari Himpunan Dafa,
walaupun secara individu punya suatu anggapan bagaimana, juga harus merelakan hati
untuk bekerja sama. Saya harap setiap pengikut Dafa dapat memahami bahwaklarifikasi
fakta barulah yang penting.
Terakhir saya mengucapkan selamat, semoga konferensi Fa sukses dengan sempurna,
pikiran lurus pengikut Dafa semakin lama semakin kuat.
Li Hongzhi
21 November 2007
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Salam
Pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa Australia:
Salam untuk anda sekalian!
Pengikut Dafa Australia dalam membuktikan kebenaran Fa, mengklarifikasi fakta dan
menyelamatkan makhluk hidup melakukannya semakin lama semakin baik. Saya harap
kalian melalui konferensi Fa kali ini dapat menyimpulkan pengalaman yang baik,
menemukan kekurangan, melakukan lebih baik selanjutnya dalam waktu yang tidak banyak.
Semoga konferensi Fa sukses dengan sempurna.
Li Hongzhi
15 Desember 2007

Salam
Kepada pengikut Dafa seluruh dunia: Salam untuk anda sekalian!
Kepada pengikut Dafa Tiongkok Daratan: Salam Tahun Baru!
Pelurusan Fa pasti berhasil, pengikut Dafa pasti mencapai kesempurnaan. Langit ingin
berubah, siapa yang dapat menghalanginya! Pelurusan Fa alam semesta, penciptaan
kembali jagad raya, semuanya berada dalam tahap penyudahan; Mahacakrawala
direkonstruksi, maju pesat dengan langkah raksasa, apa artinya beberapa sosok badut di
atas langit dan di bumi itu? Keagungan De pengikut Dafa dengan cemerlang menyinari
seantero alam semesta, yang dinanti-nantikan dan dikhawatirkan oleh Dewa dan manusia,
semua telah datang. Selamatkanlah makhluk hidup kalian, tunaikan maha cita-cita
prasejarah kalian, realisasikan sumpah janji kalian!
Sekali lagi saya sampaikan salam Tahun Baru kepada anda sekalian.
Li Hongzhi
6 Februari 2008
Tanggal 30 bulan 12 tahun Ding Hai

Komentar
Selalu ada saja beberapa orang yang nimbrung demi suatu tujuan, yang membuat
masalah, mereka sedang mengganggu praktisi. Tak peduli siapakah anda, berkultivasilah
dengan sungguh-sungguh, mengklarifikasi fakta dengan segenap upaya, berilah teladan
kepada semua praktisi. Mengapa selalu menganggap diri sendiri benar dalam hal ini dan hal
itu, apakah demikian terhitung kultivasi? Itu justru adalah berperan mengganggu di antara
praktisi.
Li Hongzhi
20 Februari 2008
Tulisan di atas adalah komentar terhadap artikel di situsweb Minghui.org tertanggal 21 Februari 2008 yang
berjudul “Belajar Fa dengan Baik, Bebaskan Diri dari Gangguan”.
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Menyisihkan Pasir
Pelurusan Fa sudah berada pada tahap paling akhir, unsur-unsur gangguan dalam
alam semesta juga sedang mencomot ke luar mereka yang tidak dapat gigih maju dari
antara praktisi, misalnya: 1. Yang rasionya tidak jernih, 2. Yang tidak waras, 3. Yang tidak
menyingkirkan keterikatan hati, malah semakin lama semakin menggembung, sehingga
mengakibatkan yang bersangkutan begitu hebatnya memandang ke luar, memohon ke luar,
dan kehilangan akal sehat. Cara-cara yang digunakan oleh unsur-unsur gangguan tersebut,
tetap adalah membuat seseorang mabuk kepayang di tengah keterikatannya yang tidak
rasional, lalu melakukan hal-hal buruk yang merugikan praktisi dan merugikan pelurusan Fa,
dengan demikian membuat orang bersangkutan ingin berpaling berbuat baik dari awal juga
sudah sangat sulit. Karena sekali telah menyebabkan kerugian yang ekstrem besar terhadap
praktisi, yang membuat sebagian praktisi jatuh ke bawah, bahkan berada dalam jajaran yang
akan disisihkan, utang karma yang ekstrem besar ini bagaimana dibayar? Lagi pula oleh
karena dia, yang dimusnahkan bahkan adalah praktisi Dafa, ini apa bedanya dengan mereka
yang berperan menganiaya di tengah pelurusan Fa? Dosanya sama dengan yang dilakukan
oleh kejahatan.
Dewasa ini situs internet kejahatan yang diorganisasi oleh segerombol mata-mata
dengan mengatas-namakan praktisi justru sedang melakukan hal semacam ini, bahkan
melakukan tipu muslihat dengan mengatasnamakan Mei Ge13 yang dikatakan begini maupun
begitu. Mei Ge tepat berada di sisi saya, bagaimana mungkin ini terjadi? Dewasa ini
gangguan tersebut terhadap praktisi Taiwan agak besar, selain itu ada beberapa orang yang
tidak rasional sedang membantu kejahatan menyebarkan situs internet tersebut di antara
praktisi. Barang siapa berbuat demikian, berarti anda telah berdiri di pihak kejahatan, ikut
serta menganiaya praktisi, sedang menghancurkan praktisi. Praktisi yang dihancurkan
karena penyebaran yang anda lakukan, itu adalah karma dosa mahabesar yang tidak akan
mampu anda bayar lunas, coba anda pikirkan bagaimana jadinya?
Walau bagaimanapun, pelurusan Fa masih sedang berlangsung. Saya sarankan
kepada semua yang pernah menyebarkan situs internet mata-mata ini, secepatnya menebus
kerugian yang disebabkan oleh anda, carilah orang-orang yang pernah anda sebarkan situs
internet mata-mata kepadanya. Ketinggalan satu orang pun juga akan membuat anda
disisihkan bersama dia. Prinsip alam semesta adalah demikian: Apa pun yang telah
dilakukan oleh suatu kehidupan, dia juga harus bertanggung-jawab terhadapnya. Shifu
memang belas kasih, pengikut Dafa semua sedang menyelamatkan manusia, tetapi
pelurusan Fa adalah serius. Saya harap mereka yang sesaat mabuk kepayang membantu
orang jahat melakukan kejahatan, mematut dirilah dengan baik.
Li Hongzhi
26 Februari 2008

13

Mei Ge -- Putri Shifu.
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Penjelasan
Pengikut Dafa dewasa ini seyogianya melakukan tiga hal dengan baik, HAM adalah
dambaan yang dikejar oleh manusia, tujuan orang Xiulian adalah keluar dari keduniawian,
anti penganiayaan dari pengikut Dafa merupakan bentuk permukaan saja, pada hakikatnya
adalah menyelamatkan manusia, menyelamatkan semua makhluk hidup. "Obor sakral HAM"
mempunyai muatan anti penganiayaan, mempunyai fungsi membuat orang-orang mengenali
partai jahat, tetapi tidak dapat menggantikan klarifikasi fakta menyelamatkan manusia. "Obor
sakral HAM" dicetuskan dengan manusia biasa sebagai intinya dalam menyingkap dan
menentang partai jahat yang menganiaya orang-orang Tiongkok, maka jangan menjadikan
pengikut Dafa sebagai objek penyebaran. Pengikut Dafa di Tiongkok Daratan jangan
melepaskan pekerjaan klarifikasi fakta lalu berpartisipasi secara besar-besaran ke dalamnya.
Li Hongzhi
14 April 2008

Sekali Lagi Saya Ucapkan Selamat kepada Konferensi Fa Eropa
Semoga Sukses dengan Sempurna
Pengikut Dafa yang menghadiri Konferensi Fa Eropa:
Salam untuk anda sekalian! Saya harap kalian melalui konferensi Fa ada suatu hasil
yang diperoleh, ada suatu peningkatan, dalam klarifikasi fakta dan menyelamatkan makhluk
hidup menemukan kekurangan yang ada, selanjutnya lakukan dengan lebih baik. Saya juga
mengharapkan praktisi yang senantiasa tidak begitu gigih maju dapat menemukan jarak
kesenjangan, dan melangkah ke luar, tunaikan misi sejarah kalian. Waktu tidak menunggu
orang!
Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada kalian.
Li Hongzhi
16 November 2008

Komentar
Kebinasaan partai jahat komunis merupakan ketetapan Dewa, jangan menghiraukan
hal-hal mengenai dia. Menyelamatkan makhluk hidup adalah misi sejarah yang diemban
oleh pengikut Dafa.
Li Hongzhi
24 Desember 2008
Tulisan di atas adalah komentar Shifu terhadap artikel redaksi Minghui.org tertanggal 23 Desember 2008 yang
berjudul “Perihal Piagam 08”.
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Ucapan Selamat
Pengikut Dafa yang mengikuti konferensi Fa Kanada: Salam untuk anda sekalian!
Teguh menempuh jalan yang terakhir dengan baik, belajar Fa dengan baik,
berlandaskan kultivasi diri sendiri yang baik, pikiran lurus dengan sendirinya akan kuat, halhal yang harus dilakukan oleh pengikut Dafa tentu dapat dilakukan dengan baik. Kejahatan
sudah habis, lingkungan telah berubah, lebih-lebih jangan mengendurkan Xiulian diri sendiri,
di tengah misi sakral penyelamatan makhluk hidup ukirlah keagungan De dan kegemilangan
kalian.
Li Hongzhi
17 Mei 2009

Terbangun Kaget
Xiulian memang adalah menyingkirkan sifat hati manusia, menyingkirkan keterikatan
manusia. Ada sebagian praktisi di dalam proses membuktikan kebenaran Fa melakukan
pekerjaan dengan menggunakan hati manusia, bersamaan itu memuaskan diri sendiri atas
kesukaannya; ketika pendapatnya tidak diterima atau kekurangannya ditunjukkan orang lain,
dia malah timbul rasa benci, bahkan rela melakukan hal yang salah, seolah ada mentalitas
bila urusan tidak dibuat kacau maka rasa bencinya tak terhapuskan, bertolak belakang
dengan keinginan saya yang menghendaki pengikut Dafa saling bekerja sama dengan baik,
membuktikan kebenaran Fa dan menyelamatkan makhluk hidup. Keterikatan hati manusia
semacam ini, membuat diri sendiri melangkah ke sisi berlawanan dalam perbuatan atau
dalam suatu hal, apakah ini masih tergolong perbuatan praktisi Dafa? Bukankah ini adalah
sedang melakukan sesuatu yang ingin dilakukan oleh kejahatan? Jika hal buruk yang anda
lakukan itu menyebabkan makhluk hidup dan praktisi yang belajar Fa tidak mendalam tak
dapat diselamatkan dan hilang kesempatan takdir, kelak di saat menghadapi pengikut Dafa
mencapai kesempurnaan agung, anda tidak bertanggung jawab, tidak menanggung
akibatnya, apakah itu dapat dibenarkan? Apakah masih dapat mencapai kesempurnaan?
Bila tidak dapat mencapai kesempurnaan untuk apa anda Xiulian? Saya senantiasa
mengatakan, dalam alam semesta ini terdapat sebuah prinsip, biar kehidupan apa pun,
suatu hal yang telah ia lakukan haruslah dia yang menghadapi, kerugian yang ia timbulkan
haruslah ia yang menanggungnya, terutama di masa pelurusan Fa lebih-lebih adalah
demikian. Saya senantiasa berpikir, praktisi yang hingga kini masih tidak rasional,
bagaimana jadinya kalian? Saya dapat bantu kalian menghapus banyak karma, sedangkan
apa yang harus kalian hadapi maka harus diri sendiri yang menghadapi, itu adalah sesuatu
yang tidak dapat diwakili oleh orang lain maupun Shifu. Sifat hati yang harus disingkirkan,
tahap cobaan yang harus dilewati, harus kalian sendiri yang melewatinya, itu barulah
memenuhi syarat.
Situs internet “Forum diskusi Hati Murni” yang dikelola pengikut Dafa sering kali
disusupi oleh mata-mata setan busuk, mereka bercampur baur dengan sejumlah praktisi
yang ada keterikatan hati, menjadikan situs tersebut sebagai pasaran mereka. Setelah forum
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diskusi yang tidak dapat berperan positif itu ditutup, ada sebagian praktisi masih saja
mencari pasaran di situs internet lainnya, apakah kalian benar-benar begitu terikat untuk
berbuat demikian? Apakah kalian sungguh tidak mengerti itu adalah hantu yang digaet
masuk oleh hati manusia? Mata-mata setan busuk yang disebut “Tang Qi” itu, bukankah dia
menyusup celah kekosongan karena terpaku melihat sifat hati manusia kalian, sehingga dia
dapat bergembar-gembor sedemikian rupa di situs internet? Dia berani begitu bergembargembor, bukankah karena praktisi yang pikiran lurusnya tidak mantap memberi dia pangsa
pasar? Ada yang lebih parah lagi, menganggap dia sama seperti “Guru kedua”, orang yang
begini apakah masih tergolong pengikut saya? Putri saya senantiasa berada di samping
saya, kebohongan yang dikarang oleh dia yang disebut “Tang Qi” itu, sampai-sampai ada
orang memercayainya hingga kehilangan rasio lalu menuruti saja, ketika pengikut Dafa
lainnya menunjukkan kekeliruannya, dia sama sekali tidak dapat menerima, ada yang lebih
parah lagi, menyebarkan secara luas kata-kata menyesatkan dan kebohongan dari matamata setan busuk itu, membuat sebagian praktisi yang belajar Fa tidak mendalam dan juga
praktisi baru jadi keliru masuk ke jalan serong. Apabila orang-orang tersebut dikarenakan hal
ini masuk ke jalan serong sehingga hilang kesempatan takdir untuk diselamatkan, kelak
yang mereka hadapi adalah penyisihan, lalu anda bagaimana membayar semua ini? Tidak
hanya sebatas itu, semata-mata satu tanggung jawab dari mengacaukan Fa ini sudah
besarnya ibarat langit. Shifu tidak akan menakut-nakuti orang, menghadapi praktisi-praktisi
yang berbuat tidak sepatutnya biarlah saya memberi sebuah hardikan tongkat. Xiulian justru
adalah menyingkirkan sifat hati manusia, mana boleh mencari pangsa pasar bagi sifat hati
manusia? Mana boleh masih demikian berketerikatan hingga tidak keruan di dalam Xiulian?
Membantu Shifu meluruskan Fa, ini adalah niat hati kalian, hanya dengan menganut
pikiran lurus baru mampu diwujudkan. Pengikut Dafa di tengah membuktikan kebenaran Fa
dan menyelamatkan makhluk hidup, arus utamanya sangat baik, adalah sesuatu yang tak
dapat ditandingi oleh bentuk Xiulian dan agama apapun di dalam sejarah. Itu adalah
kemuliaan kalian, juga merupakan kemuliaan Shifu. Saya benar-benar gembira atas
pencapaian kesempurnaan agung dari kalian kelak. Menempuh jalan terakhir dengan baik
sudah merupakan suatu keharusan, juga adalah harapan Shifu.
Li Hongzhi
4 Agustus 2009

Pembenahan
Terhadap masalah-masalah tersebut, saya senantiasa tidak mengatakan sesuatu,
karena ada dua sebab. Pertama, saya ingin agar praktisi sendiri menjadi dewasa di dalam
Xiulian, dalam proses Xiulian menuju dewasa menemukan masalah-masalah tersebut,
mencari jalan keluarnya sendiri. Kedua, lihat mereka yang berperan sebagai organisator bisa
melenceng jadi bentuk macam apa. Ingin secara tuntas menampilkan sifat hati manusia,
saat itu saya baru berbicara. Sekarang kalian telah menemukan masalahnya, maka biarlah
saya membicarakan hal ini.
Kegiatan dan pekerjaan yang diadakan oleh sebagian praktisi, tujuannya adalah untuk
menyelamatkan manusia dan membantu Shifu meluruskan Fa, namun kian dilakukan lebih
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lanjut yang terlibat semua adalah praktisi, sehingga menjadi kegiatan intern. Jika terus
berlanjut demikian adalah tidak benar. Pertama tidak dapat menyelamatkan manusia, kedua
mengganggu Xiulian para praktisi dan penyelamatan makhluk hidup, setidaknya telah
menyita tenaga orang dalam jumlah besar. Pengikut Dafa berperan membantu Shifu
meluruskan Fa, sumber daya manusia itu tidak boleh disita sedemikian rupa oleh kalian.
Selain itu, situsweb yang dikelola oleh sebagian praktisi, bila kalian dapat memerankan
fungsi dalam menyelamatkan makhluk hidup, seyogianya dikelola terus dengan sehat, jika
tidak maka jangan berperan mengganggu. Terutama situs yang menggerakkan praktisi baru,
praktisi yang belajar Fa tidak mendalam, praktisi yang sifat hati manusianya dominan untuk
melibatkan diri dalam jumlah besar, saya sarankan kalian hentikan semua itu. Terhadap
situsweb manusia biasa, atau kegiatan yang oleh diri sendiri dianggap berbuat sesuatu untuk
Dafa, atau kegiatan internet dari orang yang mengaku dirinya adalah praktisi, semua itu
adalah hal yang tidak ada hubungannya dengan pengikut Dafa membuktikan kebenaran Fa,
khususnya kegiatan politik, pengikut Dafa mulai sekarang jangan lagi melibatkan diri.
Menjatuhkan partai jahat PKT bukan merupakan tujuan Xiulian, pengikut Dafa Xiulian
mencapai kesempurnaan, itu barulah tujuan akhir dari Xiulian. Menyingkap penganiayaan
adalah supaya orang-orang di dunia melihat jelas akan kejahatan, dengan demikian dapat
terselamatkan. Mencerai-beraikan partai jahat PKT adalah ketentuan takdir, adalah
keniscayaan sejarah, tidak patut pengikut Dafa berupaya hanya untuk hal ini. Di antara
praktisi masih ada beberapa orang, berhubung di saat awal menghampiri Dafa telah
memercayai sejumlah ucapan sembrono dari manusia biasa, tidak tahu bahwa itu adalah
ujian Dewa terhadap hatinya, malah senantiasa menaruh kesangsian dan kebingungan
terhadap Xiulian pengikut Dafa. Sudah sekian banyak tahun berlalu, masih tidak dapat
melepaskan keterikatan yang memandang Dafa dengan hati manusia, keterikatan terhadap
politik, terhadap kekuasaan dan keuntungan di masa mendatang. Waktu sudah terlalu lama
menunggu kalian. Jangan menggunakan hati manusia kalian yang tidak bersih untuk
melakukan pekerjaan Dafa. Xiulian pengikut Dafa adalah serius. Sekalipun kalian merasa diri
sendiri betapa memahami, sesungguhnya juga adalah sifat memohon pada masa awal yang
telah mengobsesi kebijakan pikiran kalian. Meskipun telah melangkah sampai hari ini, tetap
saja adalah objek yang ditertawakan oleh para Dewa. Sudah menghampiri Dafa namun tidak
dapat melangkah masuk, sungguh menyedihkan.
Saya kemukakan sebuah masalah lagi. Hati manusia adalah tidak stabil, jangan
beranggapan manusia biasa dapat mempunyai pikiran lurus. Ada sebagian manusia biasa
menyetujui prinsip hukum Dafa, namun mereka tidak berkultivasi secara sungguh-sungguh
di atas Fa, mereka juga pernah menyampaikan pembelaan dan menentang penganiayaan di
media bagi pengikut Dafa, dengan demikian ada sebagian praktisi merasa orang tersebut
luar biasa, bahkan memperlakukan mereka sama dengan pengikut Dafa, tidak membedakan
antara intern dan pihak luar. Ada yang lebih kacau pikirannya, menanggapi perkataan
mereka sama sebagai Fa. Di bawah sanjungan lebih banyak orang, hati manusia akan
menjadi puas serasa di awang-awang, sudah tidak tahu diri sendiri ini siapa, dengan
demikian segala sifat hati manusia muncul, apa pun berani diucapkan, apa pun berani
dilakukan, bahkan mengganggu Xiulian normal dan pembuktian kebenaran Fa dari pengikut
Dafa. Sebenarnya keadaan yang demikian tidak bisa seluruhnya dipersalahkan kepada
manusia biasa. Di antara praktisi ada sebagian yang pikiran lurusnya tidak mantap, tidak
rasional, tidak berbuat atas dasar Fa, dikarenakan mereka sehingga orang-orang yang
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bersimpati terhadap Dafa dibuat rusak. Perihal menyelamatkan makhluk hidup secara
universal, orang dengan basis pikiran bagaimanapun juga diselamatkan, dengan demikian di
antara praktisi ada pula bermacam-macam sifat hati manusia yang tampil keluar. Hal-hal
tersebut sudah saya ketahui sebelum Fa diajarkan. Kuncinya ialah anda sekalian harus
banyak belajar Fa. Banyak belajar Fa dengan sendirinya akan ada pikiran lurus, di dalam
membuktikan kebenaran Fa dengan sendirinya akan berbuat atas dasar Fa, jalan
seyogianya baru dapat ditempuh dengan lurus. Shifu tidak ingin kalian selalu salah jalan,
lebih-lebih tidak rela melihat kalian dianiaya. Pada banyak kesempatan penderitaan yang
kalian alami benar-benar adalah didatangkan oleh sifat hati manusia. Sifat hati manusia
sudah sangat kuat namun masih tidak sadar, unsur kekuatan lama akan memperalat
kejahatan menangkap dan menjebloskan kalian dalam kamp kerja paksa untuk dianiaya.
Setelah melihat artikel praktisi, saya menyampaikan beberapa patah kata, membantu
kalian membenahi diri. Untuk menempuh jalan berikutnya dengan baik, masih harus
mengandalkan kalian sendiri. Tunggu setelah kalian semuanya menjadi dewasa, langkah
berikutnya akan dimulai.
Li Hongzhi
6 Agustus 2009
Tulisan di atas adalah komentar terhadap artikel praktisi yang dipublikasikan situsweb Minghui.org pada
tanggal 06 Agustus 2009, berjudul "Jangan Membiarkan, Jangan Mengundang Iblis, Bergegaslah
Menyelamatkan Manusia dengan Pikiran Lurus".

Kepada Konferensi Fa Amerika Serikat Tengah
Belajar Fa dengan baik, lakukanlah pekerjaan klarifikasi fakta dengan baik,
menyelamatkan makhluk hidup adalah urutan pertama. Dengan pikiran lurus yang kuat
seyogianya dapat melakukan dengan baik pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh
pengikut Dafa.
Semoga konferensi Fa Amerika Serikat tengah sukses dengan sempurna!
Li Hongzhi
27 September 2009

Kepada Konferensi Fa Brasil
Seluruh pengikut Dafa pada konferensi Fa Brasil: Salam untuk anda sekalian!
Pengikut Dafa adalah harapan bagi berbagai bangsa untuk dapat terselamatkan. Jika
ingin melakukan dengan baik hal penyelamatan makhluk hidup, pertama haruslah
mengultivasi diri sendiri dengan baik. Banyak belajar Fa baru dapat membuat pikiran lurus
menjadi kuat, belajar Fa dengan baik baru dapat menunaikan misi sejarah pengikut Dafa.
Semoga konferensi Fa terselenggara dengan sempurna!
Semoga kalian bersama-sama meningkat!
Shifu: Li Hongzhi
Oktober 2009
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Komentar
Pengikut Dafa jangan menggunakan hati manusia dalam melakukan pekerjaan, Fa
tidak dapat dikacaukan oleh siapa pun, perbuatan yang berperan mengganggu hanya akan
menjadi titik noda dalam Xiulian diri sendiri. Bagi seorang insan yang Xiulian, biar itu adalah
cobaan yang belum dapat dilewati dalam jangka panjang maupun hal buruk yang dilakukan
pasca Xiulian, semuanya bisa menjadi cobaan sulit yang besar dalam menuju tahap terakhir,
kelak bagaimana jadinya kalian?
Li Hongzhi
13 November 2009
Tulisan di atas adalah catatan tambahan terhadapsebuah artikel pengikut Dafa Amerika Serikat yang
dipublikasikan situsweb Minghui.org pada tanggal 14 November 2009 berjudul “Artikel Dafa hanya boleh
menggunakan teks asli dan suara asli, mutlak tidak boleh menggunakan rekaman lainnya, tidak boleh
mengacaukan Fa dengan alasan apa pun, akan menyesatkan diri sendiri dan mencelakakan orang lain".

Kepada Konferensi Fa Eropa
Pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa Eropa: Salam untuk anda sekalian!
Pertama-tama saya ucapkan selamat semoga konferensi Fa Eropa sukses dengan
sempurna, bersamaan itu saya sampaikan beberapa patah kata khusus kepada praktisi yang
tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan.
Pengikut Dafa memang mempunyai kewajiban, biar bagaimanapun anda harus
menunaikan sumpah janji anda yang berkaitan dengan kedatangan anda ke dunia, ini adalah
ketika pada awalnya anda menggunakan jiwa Dewa sebagai jaminan, maka hari ini anda
barulah dapat menjadi kehidupan yang paling agung di alam semesta ini sebagai pengikut
Dafa. Ada sebagian praktisi dalam Xiulian selalu mencari ke luar, memohon ke luar,
menatap ke luar, seseorang telah berlaku tidak baik terhadap saya, seseorang tutur katanya
tidak enak didengar, seseorang terlalu bersikap seperti manusia biasa, seseorang selalu
mempersulit diri saya, pendapat diri saya selalu tidak digunakan, dengan demikian segala
pekerjaan pembuktian kebenaran Fa dari pengikut Dafa tidak mau dilakukan lagi, bahkan
sekali dilanda kemarahan lantas tidak mau berkultivasi lagi. Benarkah anda tidak tahu anda
sedang berkultivasi untuk siapa? Benarkah anda tidak mengerti bahwa hal-hal yang tidak
sesuai dengan keinginan anda adalah untuk membantu anda Xiulian, menyingkirkan hati
manusia anda, menyingkirkan keterikatan anda? Sejak hari dimana anda mulai Xiulian,
bukankah jalan kehidupan manusia anda telah diubah menjadi jalan Xiulian? Bukankah
segala hal yang anda alami tidak secara kebetulan? Bukankah anda sedang melangkah di
atas jalan Dewa? Apakah anda benar-benar menganggap apabila yang terdengar adalah
perkataan yang enak di telinga, pengikut Dafa semua berbicara menuruti keinginan anda,
dengan demikian anda baru mau Xiulian, anda baru bisa meningkat? Mereka yang sekali
marah lantas tidak mau belajar Fa, tidak mau berlatih Gong, anda sedang dendam dengan
siapa? Dengan Dewa? Dengan Shifu? Atau dengan andasendiri? Sesaat tidak dapat
menerima, itu bisa dimengerti, bila dalam jangka panjang tidak dapat menerima, itu adalah
50

ingkar janji yang serius dan tidak mengerjakan bagian yang harus dipikul dalam pelurusan
Fa, dengan demikian akan berdampak pada keseluruhan proses maju pelurusan Fa, dalam
pandangan Dewa ini adalah hal yang paling serius. Kehidupan jahat yang menganiaya
pengikut Dafa adalah diatur oleh kekuatan lama, mereka dikendalikan, biar bagaimanapun
mereka bergembar-gembor dan bertindak jahat di permukaan, itu semua memang diatur
agar mereka berbuat demikian. Apabila praktisi sendiri tidak berbuat dengan baik, bukan
hanya kekuatan lama, semua Dewa dalam alam semesta juga tidak akan memaafkannya.
Waktu adalah mendesak bagi anda, juga bagi kehidupan yang tak terhingga dalam alam
semesta, barangkali perkataan Shifu diucapkan dengan keras, tetapi praktisi yang pikirannya
karut14 dalam jangka panjang, anda benar-benar harus memikirkan dengan baik jalan mana
yang mau ditempuh. Semoga di bawah ketukan palu berat anda dapat sadar dengan terkejut,
ini adalah demi anda, bukan demi saya sebagai Shifu, terlebih bukan demi sesama praktisi
yang membuat anda tidak puas. Gigih majulah! Itu adalah sumpah janji anda, itu adalah
kewajiban anda, itu adalah jalan anda menuju kesempurnaan!
Akhir kata sekali lagi saya ucapkan selamat agar pengikut Dafa yang menghadiri
konferensi Fa memperoleh hasil yang melimpah!
Li Hongzhi
22 November 2009

Kepada Konferensi Fa Pertama India
Pengikut Dafa yang menghadiri konferensi Fa pertama di India: Salam untuk kalian!
Saya harap pengikut Dafa India sama seperti pengikut Dafa bangsa lainnya, belajar Fa
dengan baik, banyak belajar Fa, sering belajar Fa, menjadi orang Xiulian Dafa yang sejati,
memikul kewajiban penyebaran Dafa dan penyelamatan makhluk hidup.
Ucapan selamat kepada kalian semoga konferensi Fa sukses dengan sempurna!
Li Hongzhi
26 Desember 2009

Komentar
Saya tidak pernah memberi tahu pengikut Dafa untuk melakukan hal seperti itu, ini
adalah disebabkan oleh timbulnya gangguan iblis oleh pikiran sendiri.
Li Hongzhi,
08 September 2010
Tulisan di atas adalah komentar Shifu terhadap artikel pengikut Dafa Taiwan yang dipublikasikan situsweb
Minghui.org pada tanggal 9 September 2010, berjudul "Bersujud di Hadapan Foto Shifu Melakukan Ritual
Ramal Nasib, Apakah Berarti Memohon Petunjuk dari Shifu?
14

Karut – Kusut; kacau tak keruan.
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Apa yang Disebut Membantu Shifu Meluruskan Fa
Sudah sejak lama, selalu ada saja sebagian praktisi di dalam melakukan tiga hal yang
seharusnya dilakukan oleh pengikut Dafa, terdapat sebuah masalah yang sangat krusial,
yaitu masalah bagaimana membantu Shifu. Misalnya, Shifu telah mengatakan sesuatu hal,
atau Shifu menetapkan anda sekalian untuk melakukan suatu hal, ada sebagian praktisi
selalu menilai Shifu dengan hati manusia, merasa hal ini seharusnya Shifu lakukan begini,
hal itu seharusnya dilakukan begitu, dengan cara ini dan itu, bukan meletakkan pikirannya
dalam hal bagaimana menyempurnakan dan mengharmoniskan dengan baik menurut apa
yang Shifu katakan, dan mengupayakan cara pada hal-hal konkret; bahkan ada praktisi yang
ingin mengubah pemikiran Shifu; ada pula praktisi yang menyebarkan di antara praktisi
bahwa pemikiran dirinya hebat; juga ada praktisi berpikir dengan hati manusia sehingga
tidak mengerti hal-hal yang Shifu katakan, menyikapinya dengan pasif; bahkan ada yang
menemui anggota keluarga Shifu mencari cara lain sebagai landasan mengerjakan sesuatu.
Sesungguhnya sesuatu yang ingin Shifu lakukan, itu berupa kebutuhan pelurusan Fa dari
badan langit yang tak terhingga. Walaupun tingkat manusia ini rendah, namun ia adalah
refleksi kehidupan tingkat tinggi pada tingkat rendah serta manifestasi dari keadaan tingkat
rendah, di sini juga adalah pusat pelurusan Fa, titik fokus dari segalanya. Sekalipun
pemikiran anda tampak lebih bagus lagi, juga hanyalah diperbandingkan pada tingkat ini,
pada aspek ini, pada satu hal ini, bagaimana anda tahu apa fungsi dari hal-hal yang ingin
Shifu lakukan pada tingkat-tingkat yang tak terhitung tak terukur dalam badan langit raksasa?
Sebagai praktisi, bila ingin membantu Shifu meluruskan Fa, hanya dapat bagaimana
menyempurnakan dan mengharmoniskan apa yang Shifu inginkan, itu barulah yang
seharusnya anda lakukan, bagaimana bisa menyuruh Shifu membantu anda? Bagaimana
boleh menggunakan Dafa menyempurnakan dan mengharmoniskan pemikiran manusia
anda itu di tengah pelurusan Fa?
Di saat pengikut Dafa menghadapi penganiayaan ini, ada banyak yang jatuh ke bawah,
yang tertinggal barisan, semua itu dikarenakan tidak memahami hal-hal yang Shifu lakukan,
menilai Shifu dengan hati manusia biasa. Misalnya, banyak orang juga sedang berpikir:
“mengapa kita tidak dapat seperti agama lainnya dalam menghadapi penganiayaan ini?” Dan
sifat hati manusia lainnya. Sesungguhnya tujuan dasar dari agama di dalam sejarah adalah
mengukuhkan kebudayaan manusia, yang sesungguhnya dinanti-nantikan oleh manusia
adalah Dafa; bagaimana berbuat mengikuti Dafa, itu barulah perilaku dan perwujudan yang
sesungguhnya dari orang Xiulian. Tentu saja, yang tertinggal barisan masih terdapat banyak
sebab, sesungguhnya semua itu dikarenakan tidak dapat memahami Dafa dengan sungguhsungguh, tentu saja pikiran lurusnya jadi kurang, maka di tengah penganiayaan akan goyah.
Masih ada sebagian orang, dalam Xiulian tidak dapat menyingkirkan kebiasaan buruk
yang terpelihara di tengah manusia biasa, misalnya menggunakan koneksi dan lewat pintu
belakang. Sebagai contoh: ketika dia tidak berhasil menemui Shifu untuk menyampaikan
pemikiran manusia dari dirinya sendiri, lalu dia mencari anggota keluarga Shifu minta
pendapat, sekembalinya di tengah praktisi dia mengatakan bahwa seseorang dari keluarga
Shifu telah mengatakan ini dan itu. Coba kalian pikirkan, Shifu seyogianya datang ke dunia
melakukan pelurusan Fa menyelamatkan semua makhluk hidup, anggota keluarga saya
apakah dapat mewakili Shifu? Anggota keluarga Shifu sama seperti kalian, semua adalah
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orang Xiulian, bila tidak berkultivasi dengan baik, siapa pun juga tidak akan berhasil. Shifu
datang ke tengah manusia, dalam berkali-kali siklus kehidupan ada berapa banyak ayah dan
ibu, isteri dan anak, kakak dan adik dari dunia manusia, siapa yang dapat mewakili Shifu?
Shifu datang ke dunia, sama seperti kalian, ada yang datang untuk menjadi pengikut Shifu,
ada yang datang untuk menjadi ayah ibu Shifu di tengah manusia, ada yang datang untuk
menjadi kakak dan adik, ada yang datang untuk menjadi isteri dan anak, dalam membantu
Shifu menyelesaikan pekerjaan besar pelurusan Fa, mereka sekadar melakukan hal-hal
konkret yang seharusnya masing-masing lakukan. Mereka juga sedang mengultivasi diri
sendiri, juga terdapat masalah menyangkut tingkat pemahaman yang kurang terhadap
prinsip Fa. Kalian minta pendapat mereka dianggap sebagai Fa untuk dipergunakan, apakah
ini bukan sedang mengacaukan Fa? Juga sedang membuat anggota keluarga Shifu berbuat
dosa terhadap Dafa. Sebagai seorang pengikut Dafa, kalian harus mengerti, yang
melakukan pelurusan Fa hanyalah Shifu, sekalipun Shifu tidak ada, juga harus berbuat
dengan mengikuti Fa, tidak boleh berbuat mengikuti anggota keluarga Shifu yang manapun,
itu barulah pengikut Dafa, barulah pengikut Shifu, barulah membantu Shifu meluruskan Fa.
Masih ada sebagian praktisi sudah sejak dahulu selalu mengikuti situs internet
kejahatan. Orang-orang tersebut sudah jauh menyimpang dari Dafa, membantu situs internet
kejahatan menyebarkan berita bohong, bahkan merusak citra anggota keluarga Shifu. Shifu
pada konferensi Fa yang diselenggarakan oleh pengikut Dafa bahkan pernah memberitahu
pada kalian, terhadap situs internet kejahatan jangan didengar, jangan dipercayai, jangan
dilihat, ada orang justru tidak bisa menerimanya di hati, benar-benar tampaknya sudah
kerasukan kejahatan sangat dalam, sampai sekarang masih ada yang tidak rasional.
Seseorang menempuh jalan salah bisa mulai lagi jalan dari awal, jika seseorang di saat
melakukan kesalahan, berhubung situs internet kejahatan yang anda sebarkan sehingga
menghancurkan sebagian orang, bagaimana jadinya? Dibalik setiap orang juga terdapat
makhluk hidup yang tak terhingga sedang menanti diselamatkan, dikarenakan anda,
membuat mereka selamanya tidak dapat diselamatkan lagi, bagaimana jadinya? Betapa
serius akibatnya, apakah anda tahu? Sudah Shifu katakan namun anda tetap tidak mau
menurut, apakah ini dapat disebut sebagai pengikut Dafa yang membantu Shifu meluruskan
Fa?
“Membantu Shifu meluruskan Fa” bukanlah sebuah perkataan yang gagah
bersemangat, atau kata bualan. Sebenarnya saya hanya mengemukakan beberapa masalah
saja, hal-hal yang tidak percaya pada Fa masih sangat banyak. Sebagai seorang pengikut
Dafa, penantian anda selama ratusan juta tahun…; sebagai seorang praktisi, satu-satunya
harapan yang sesungguhnya dari kedatangan anda di dunia…; sebagai Shifu, di tengah
pelurusan Fa dapatkah menyelamatkan anda dan para makhluk hidup, keberhasilan maupun
kegagalan dari semua ini berada pada bencana yang satu ini.
Li Hongzhi
10 Juni 2011
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Hati-hati Terhadap Timbulnya Gangguan Iblis oleh Pikiran Sendiri
Naskah yang dikirim oleh Minghui.org, saya dengan meluangkan waktu telah membaca
bagian paruh depannya. Isi artikelnya masih tergolong baik, walaupun pemahamannya
terbatas, ada bagian-bagian yang menyangkut prinsip Fa dan struktur alam semesta,
pemahamannya tidak tepat, gaya bicaranya juga sangat muluk, tetapi titik tolaknya adalah
baik, boleh disebarkan sebagian demi sebagian.
Berkaitan dengan nama samaran yang digunakan dalam artikel, dan penghubung yang
mendesak kesiapan artikel, gaya bicara mereka sangat tidak pantas, misalnya dengan apa
yang disebut: artikelnya melampaui “Sembilan Komentar”, kesadarannya telah terbuka; apa
yang disebut menuntun pengikut Dafa di dunia melampaui ketinggian yang baru; apa yang
disebut para Dewa memperkuat daya kreasi, dan sebutan-sebutan lainnya. Harus
ditunjukkan secara serius, jangan karena telah melakukan sedikit hal lalu hati manusia jadi
menggembung bukan kepalang, yang menuntun proses kemajuan pengikut Dafa hanyalah
Shifu.
Masih terhitung baik, isi artikelnya masih tergolong rasional, beritahu mereka agar gaya
bicaranya dalam artikel jangan muluk-muluk, walau bagaimanapun mereka adalah orang
Xiulian. Jika tidak demikian, meski telah melakukan hal baik juga akan dipandang rendah
oleh para Dewa.
Li Hongzhi
8 Desember 2011

Tentang Masalah Pengumpulan Dana
Selama beberapa tahun selalu ada saja orang di Tiongkok Daratan mengumpulkan
dana secara pribadi, dengan dalih membantu NTDTV, Koran Dajiyuan dan beberapa media
lainnya yang dikelola praktisi di luar negeri, mereka mengumpulkan dana dari para praktisi.
Hal ini tidak boleh dilakukan. Sebuah media dalam jangka panjang tidak dapat beroperasi
secara normal, mengandalkan bantuan dana dari praktisi dalam jangka panjang, ini sudah
merupakan masalah yang serius; ditambah lagi mengumpulkan dana di antara praktisi,
iniberarti kesalahan di atas kesalahan. Masalah tersebut sudah berkali-kali saya utarakan
kepada beberapa media besar, dan mereka juga sudah menyatakan sikap secara tegas
tidak akan mengumpulkan dana dari praktisi Tiongkok Daratan. Jika demikian, lalu siapakah
orang-orang yang mengumpulkan dana di berbagai tempat di Tiongkok Daratan? Apa tujuan
mereka? Pada beberapa tahun ketika penganiayaan baru dimulai, sering kali ada mata-mata
PKT dan orang jahat yang bermaksud tidak baik memanfaatkan berbagai dalih
mengumpulkan dana dari para praktisi, membuat sejumlah praktisi menderita kerugian besar
dalam kehidupannya, karena terkait dengan hal ini, mereka juga dianiaya dengan sangat
serius. Saya dahulu di dalam ceramah Fa, pernah mengutarakan Fa perihal tidak menerima
uang dari para praktisi, mengapa tidak dipatuhi? (Terkecuali sejumlah praktisi yang secara
spontan mengorganisasi materi klarifikasi fakta.) Ada sebagian praktisi yang memiliki usaha
besar, yang punya kemampuan, itu pun harus mendapat persetujuan dari saya sendiri baru
54

dibenarkan. Lagi pula setiap kali ketika ada sebagian praktisi telah melakukan hal-hal yang
tidak semestinya dilakukan, maka kejahatan akan memanfaatkan celah kekosongan,
mengakibatkan praktisi yang terlibat ditangkap dan dianiaya. Kalian haruslah menarik
pelajaran! Dibicarakan dari suatu aspek lain, saya meminta agar media berpijak pada
masyarakat, menjadi sebuah perusahaan yang mengelola usaha secara normal, sirkulasi
sehat semacam ini barulah lebih menguntungkan bagi klarifikasi fakta. Jadi bantuan dana
semacam itu bukankah membuat mereka senantiasa bermentalitas untuk menggantungkan
diri kepada praktisi dalam jangka panjang, sehingga terus saja tidak dapat mengelola usaha
dengan baik? Jika terus berlanjut seperti ini, bukankah ketergantungan tersebut akan
menguras habis uang para praktisi? Jika demikian juga tidak akan ada keagungan De. Saya
harap anda sekalian jangan lagi memupuk mentalitas beberapa media yang
menggantungkan diri pada praktisi. Ini adalah urusan kita semua, bila dilakukan dengan baik
maka adalah hal yang baik, bila dilakukan tidak baik maka adalah hal yang buruk. Saya
harap anda sekalian menarik pelajaran, jangan lagi sembarangan mengumpulkan dana dan
memberi bantuan dana, tempuhlah jalan Xiulian kalian dengan
baik!
Li Hongzhi
9 Januari 2012

Tujuan Pokok Klarifikasi Fakta
Falun Dafa adalah Fa Buddha. Di tengah propaganda jahat PKT, kebohongan yang
direkayasa dan mencoreng Falun Gong telah diindoktrinasikan kepada orang-orang di dunia,
agar orang-orang di dunia membenci Fa Buddha, membenci pengikut Dafa yang melangkah
di atas jalan Dewa. Terutama orang Tionghoa, dalam pembicaraan mereka, dan sikap yang
mereka tampilkan saat menghadapi pengikut Dafa, adalah berpijak pada pendirian kejahatan.
Jika demikian, apakah orang-orang di dunia tidak dalam bahaya? Dengan kata lain, walau
bagaimanapun jahatnya penganiayaan ini, pengikut Dafa adalah sedang melangkah menuju
kesempurnaan di tengah ujian kejahatan, sedangkan yang benar-benar dalam bahaya
adalah orang-orang di dunia yang telah diindoktrinasi oleh partai jahat dengan kebohongan.
Munculnya partai komunis dan tujuan PKT yang sesungguhnya ialah membuat manusia
membenci Dewa dan Buddha, mempropagandakan ideologi ateis dan mengindoktrinasi
filosofi pertempuran, dengan cara demikian memusnahkan umat manusia. Inilah sebabnya
mengapa pengikut Dafa harus mengklarifikasi fakta, tujuannya adalah menghapus
kebohongan dari kejahatan, untuk melihat jelas wajah asli partai komunis, menghapus dosa
yang diciptakan manusia terhadap Dewa dan Buddha, dengan demikian menyelamatkan
orang-orang di dunia.
Li Hongzhi
6 Februari 2012
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