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Memutar Roda kepada Dunia Manusia 

Pengikut Dafa yang tidak pernah hidup di daratan Tiongkok sulit sekali memahami 

dunia Partai Komunis Tiongkok (PKT), terutama terhadap pengikut Dafa yang keluar 

dari daratan Tiongkok dan pengikut Dafa di daratan Tiongkok, 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 

nonkomunis lebih-lebih tidak mudah memahami. Sesungguhnya di daratan Tiongkok, 

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 apapun, 

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, 
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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 segenap alam semesta. Lagi pula dengan saya mengajarkan Fa dalam 

masyarakat ini, memang telah membawa 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, juga tidak 

dibenarkan, dengan bersikeras ingin dimusnahkan agar lega hatinya di kemudian hari. 

Sampah masyarakat di tengah 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 yang kekal selamanya ini, dosa besar yang jahatnya penuh menjelujuri 

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 ingin ditentukan untuk 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, siapapun 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 apapun, partai apapun, 

bentuk masyarakat apapun 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 
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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 telah menjadi objek yang dibasmi oleh 

para Dewa. Ketika satu babak dari manusia ini 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 

pemudanya, 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, siapapun 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 


