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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, untuk 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 “Keseluruhan terbuka lebar, 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 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 perkumpulan, 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. 
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